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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000274-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JANTORNO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

 

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

termos do processo acima indicado, acerca da designação de Audiência 

na Carta Precatória em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 

Cariacica/ES, a realizar-se em 01/08/2018, às 13:30, conforme Ofício de Id 

12681958. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000704-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. P. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA NOIA SCHIRSNER OAB - 011.761.251-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LEANDRO PRAXEDES BRANCO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000704-65.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: L. N. P. B. EXECUTADO: ANDERSON LEANDRO PRAXEDES 

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

os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerida (pessoa física) de que não possui recursos 

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

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

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

é físico (Código Apolo 62182); CONSIDERANDO o previsto na Portaria nº 

451/2016-PRES, do qual passou a ser obrigatório o uso do referido 

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

obrigatoriamente, deverão ser protocolizados e distribuídos por meio do 

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

cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

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

CPC dispondo que “o cumprimento definitivo da obrigação de prestar 

alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido 

proferida a sentença”, surgiram dúvidas quanto a distribuição de pedidos 

como os dos presentes autos (execução de alimentos), justamente pela 

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

supramencionada. No entanto, buscando dar vazão ao princípio da 

celeridade processual, bem como, preservar o interesse do (a) 

alimentando (a), fica DISPENSADO o desarquivamento do processo físico, 

haja vista não haver qualquer prejuízo às partes. Além disso, vejo que a 

parte exequente juntou cópia da r. sentença homologatória, bem como a 

sua certidão de trânsito em julgado. 4) INTIME-SE a parte executada 

pessoalmente, EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para efetuar o 

pagamento da obrigação alimentar em atraso, bem como as que se 

vencerem no curso da execução, no prazo legal de três (03) dias, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 5) 

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE. Em 

seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito. 6) Se necessário for, poderá o Oficial 

de Justiça utilizar-se dos benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 7) 

PROVIDENCIE-SE a Secretaria da Vara o necessário para o 

cadastramento do (a) menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, na 

qualidade também de autor (a), se for o caso. Ciência à Defensoria Pública 

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

Floresta-MT, 19 de março de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000463-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. G. N. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. H. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000463-91.2018.8.11.0007 

AUTOR: ROZIMAR APARECIDA GAMAS NEVES RÉU: CLEYTON DE 

OLIVEIRA HEIDRICH Vistos. Trata-se de dissolução de união estável c/c 

pedido de tutela de antecipada ajuizada por Rozimar Aparecida Gamas 

Neves em face de Cleyton de Oliveira Heidrich, ambos devidamente 

qualificados nos autos, objetivando, em síntese, além da dissolução, em 

sede de tutela antecipada, o deferimento de alimentos provisórios em 

favor da parte requerente. Alega a autora, em suma, que conviveu com o 

réu pelo período de 10 (dez) anos, em união estável, sendo fruto do 

convívio à filha do casal, com nome de Gabriela Gamas Heidrich, 

argumenta ainda, que houve desgasto na relação, resultando na 

separação. Por essas razões, pleiteia em pedido liminar, o deferimento de 

alimentos provisórios na porcentagem de 78,62% (setenta e oito inteiros e 

sessenta e dois centésimos por cento). A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de 

que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Em virtude da regularização da guarde de fato ser 

matéria de ordem pública, podendo ser decidida por ofício, e atento ao 

superior interesse da criança, a qual demanda prioridade absoluta e 

proteção integral, CONCEDO a guarda provisória da infante Gabriela 

Gamas Heidrich à genitora Rozimar Aparecida Gamas Neves, na forma 

dos artigos 33 e 35, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 

n. 8.069/90. Em relação ao pedido de regulamentação de visitas, postergo 

a sua apreciação, para apreciação depois da realização do estudo 

psicossocial a ser realizado com as partes, ante as informações 

declaradas pela autora na inicial. Lavre-se o termo respectivo, 

INTIMANDO-SE a autora para comparecer à Secretaria da 1ª Vara, a fim 

de subscrevê-lo. Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios em 

favor do menor, uma vez comprovada à paternidade (certidão de 

nascimento juntada aos autos), tal pedido deve ser DEFERIDO. Assim, 

diante da inexistência de prova acerca dos reais ganhos do requerido, 

ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo vigente, que serão devidos a partir da citação e prosseguir até 

decisão final da causa, todo mês, sob as penas da lei. Em prosseguimento 

ao feito, nos termos do artigo 695 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 15 de junho de 2018, às 13h00min, a ser realizada 

pelo CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, para 

comparecimento à audiência, consignando-se as advertências do art. 334, 

§ 8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo de 

contestação (15 dias) será contado na forma do art. 335 do CPC. Intime-se 

pessoalmente a requerente para comparecimento à audiência. 

DETERMINO, ainda, a realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar na residência da autora, juntando-se o relatório no prazo de 

05 (cinco) dias antes da audiência de conciliação. PROVIDENCIE, também, 

o necessário para publicação da presente decisão no Diário de Justiça 

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

tramitam em segredo de justiça. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

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

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000946-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

IMBRAIM BASILIO NETO (REQUERENTE)

VALDNEI BASILIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM OAB - MT17224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANIVALDO BASILIO DA COSTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ROSELI CALVACANTE PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para: I) comparecer à Secretaria da 

Primeira Vara Cível desta Comarca a fim de subscrever o Termo de 

Primeiras Declarações; II) apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

Certidão Negativa de Dependentes do INSS, conforme Parecer Ministerial 

sob Id 12822744. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

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

Processo Número: 1001166-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. M. V. (AUTOR)

L. C. S. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA OAB - MT16249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. M. V. (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se quanto a 

devolução da Carta Precatória sob Id 12992595, no prazo de 5 (cinco) 

dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 38317 Nr: 3785-93.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez da Silva Miranda, Jair da Silva Miranda

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35920 Nr: 1625-95.2005.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS, LVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de penhora “online”, haja vista que outrora foi tentada a 

busca nos ativos financeiros da parte executada, no entanto, a pesquisa 

não foi frutífera, sendo que a parte exequente não comprovou nos autos 

que houve mudança na situação econômica/financeira da empresa, que 

poderia garantir o sucesso da empreitada.

Noutro giro, DEFIRO e realizo consulta, via sistema RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência de veículos registrados em nome 

de Laerte Mendes de Oliveira (CPF n° 695.592.449-49), conforme extrato 

em anexo.

Sendo frutífera a consulta, nos moldes dos arts. 841 e 915, ambos do 

CPC/15, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo oponha embargos.

Caso negativa, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique bens certos e determinados passíveis de penhora 

da parte executada, sob pena de arquivamento, nos moldes do art. 40, § 

2º, da Lei 6.830/80.

Por fim, com a juntada das informações do sistema RENAJUD, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando o endereço de localização do bem móvel, porventura, 

encontrado.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara e façam 

conclusos.

CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5580 Nr: 21-17.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 164/165 pelos mesmos motivos lançados na 

decisão anterior.

Retornem os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, sem baixa na distribuição, 

devendo o feito permanecer no arquivo até ulterior manifestação da parte 

interessada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134193 Nr: 7405-64.2015.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948/MT, Clovis Sguarezi Nussa de Moraes - OAB:MT/14485, 

João Tito Schenini Cademartori Neto - OAB:16289/A-MT, Vittor 

Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Vistos.

Trata-se de Habilitação de Crédito Trabalhista no processo de 

recuperação judicial proposta por Jair de Souza em face de OK 

Construção e Serviço LTDA, ambos qualificados.

Analisando os autos, vejo que a controvérsia da lide se funda no fato de 

que em até qual momento o crédito a ser habilitado deve ser atualizado em 

ações dessa natureza (recuperação judicial).

Antes de decidir sobre a questão, abra-se vistas dos autos ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135714 Nr: 750-42.2016.811.0007

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerdau Aços Longos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silva Gatti - 

OAB:SP/234.531, Mario Pedroso - OAB:10220, Pablo Dotto - 

OAB:147.434 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948/MT, Clovis Sguarezi Nussa de Moraes - OAB:MT/14485, 

João Tito Schenini Cademartori Neto - OAB:16289/A-MT, Vittor 

Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Vistos. Trata-se de Impugnação à relação de crédito proposta por Gerdau 

Aços Longos S/A., já qualificada. [...] Assim, em observância ao que 

dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 
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impugnante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 162504 Nr: 302-98.2018.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Claudio Baumgartner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:MT/21824/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de pedido de Habilitação de crédito ajuizada por João 

Claudio Baumgartner em face de OK Construção e Serviço LTDA, ambos 

qualificados, visando, em síntese a habilitação de um crédito no valor de 

R$ 36.248,57 (trinta e seis mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta 

e sete centavos).No que tange ao pedido de justiça gratuita, denoto que a 

parte autora declarou não dispor de recursos suficientes para arcar com 

as despesas processuais.[...] Por essa razão, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documentos idôneos 

que comprovam a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações 

de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 

água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios 

da justiça gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135069 Nr: 382-33.2016.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. K. Construção e Servico Ltda

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15948/MT, Clovis Sguarezi Nussa de Moraes - OAB:MT/14485, 

João Tito Schenini Cademartori Neto - OAB:16289/A-MT, Vittor 

Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Vistos.

INTIME-SE a administradora judicial para se manifestar quanto a petição e 

documentos juntados aos autos pelo habilitante às fls. 130/140, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme determinado às fls. 128.

Em seguida, abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109245 Nr: 4735-24.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João José da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o feito, razão porque HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 130/138 pela parte ré, para que produzam os 

jurídicos e legais efeitos.Com base no princípio da sucumbência, 

CONDENO o requerido ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios, arbitrados esses em dez por cento (10%) 

sobre o valor da causa, nos termos artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do 

CPC/2015).Acolho o pedido do advogado da parte autora para que sejam 

depositados separadamente os valores tidos como atrasados na conta 

bancária da parte autora e os honorários contratuais e sucumbências na 

conta do advogado conforme requerido às fls. 142/143 .CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o que dispõe a 

Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.Transitado esta 

em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33102 Nr: 2160-58.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veronica Alves Pinheiro rep. V.A. P.

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a certidão constante de fls. 260-v, intime-se a advogada da 

parte autora via DJE para observar de maneira integral a decisão de fls. 

248 informando sua conta bancária, bem como a da parte autora além do 

endereço atual desta para que possa ser realizada a devida intimação e 

tanto a procuradora quando a exequente recebam o que lhes forem de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 117986 Nr: 5935-32.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Aparecido Galvão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução de acordão apresentado por Assis Aparecido 

Galvão em face de Nacional do Seguro Social – INSS .

 Às fls. 97/98 a parte autora pugnou pelo acolhimento do cumprimento de 

sentença. Pugnou também pela homologação do cálculo apresentado por 

ela às fls. 80/86.

Intimada para impugnar, a autarquia compareceu nos autos (fls. 100) e 

concordou com os cálculos apresentados pela exequente às fls. 80/86, 

requerendo sua homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a própria parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela exequente, não resta alternativa senão extinguir o feito 

com resolução de mérito.

Ante ao exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pleito do executado, razão porque HOMOLOGO os 

cálculos apresentados às fls. 80/86 pela autora, para que produzam os 

jurídicos e legais efeitos.

Deixo de condenar a Executada ao pagamento das despesas 

processuais, ante a ausência de impugnação aos cálculos apresentados 

pela autora, nos termos do artigo 85, § 7° do CPC2015.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC/2015.

Ademais, intime-se a parte autora para informar a conta bancária para o 

depósito dos valores. Expeça-se alvará para levantamento de valores 

caso seja requerido, não havendo a necessidade de retorno dos autos ao 

gabinete.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 
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e anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114066 Nr: 2527-33.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Pavan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Marcondes Wilczak

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

OAB:16889-B, Erica Cristiane Iocca - OAB:MT/16.958-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126771 Nr: 3430-34.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Ortega Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Educação - MT, 

Estado de Mato Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação, fls. 310/322, 

acostada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 130271 Nr: 5297-62.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elilson Rosa e Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glaucia Diniz de Moraes - 

OAB:16.343-MS, Gulherme Brito - OAB:9982/MS, Henrique Lima - 

OAB:MS 9979, Paulo Pegolo - OAB:10789/MS, ROSEMAR MOREIRA 

DA SILVA - OAB:15544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 136463 Nr: 1082-09.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Pereira Cardoso

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143948 Nr: 5160-46.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Vicente

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, requerendo o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 144156 Nr: 5270-45.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimasir Cardozo

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

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

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte 

Requerente/Apelada, para no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do Recurso de Apelação, consoante disposto no art. 1.010, do 

novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 162195 Nr: 102-91.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Driele Jéssica Sampaio de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16284

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

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação,, acostada aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114201 Nr: 2653-83.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Bomfim Martin Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda-se a intimação das partes quanto ao retorno dos presentes autos 

do Tribunal de Justiça, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 107894 Nr: 3300-15.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Targanski

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos presentes autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137997 Nr: 1911-87.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Elias da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12.411-A MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O TJMT negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, 

mantendo incólume a sentença proferida nos autos que julgou extinta a 

ação sem resolução do mérito, nos termos do acórdão de fls. 55/57, o qual 

transitou em julgado (fls. 59).

 Assim, diante do trânsito em julgado do acórdão, não conheço do pedido 

de desistência fls. 60 e DETERMINO o IMEDIATO ARQUIVAMENTO dos 

autos, com as baixas e cautelas de estilo.

Indefiro o pedido de expedição de ofícios ao SERASA e 

CIRETRAN/DETRAN, uma vez que inexiste qualquer ordem judicial 

proferida nos autos neste sentido.

 Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 620-62.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Reis de Oliveira Tecidos, Rebeca Reis de 

Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, Celso Reis de Oliveira - OAB:5476/MT, Isabela Reis de 

Oliveira Portela - OAB:53.397/PR, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - 

OAB:MT/18179-A

 Vistos.

Nos termos do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a parte embargada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132708 Nr: 6644-33.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romera Moveis Ltda, Allied Advanced 

Technologies S/A

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766, GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:52997, PAULO BIZ 

FARIA - OAB:75.679

 Vistos.

1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63786 Nr: 2953-21.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divanete Neres Andrade

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por DIVANETE NERES 

ANDRADE em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

todos já qualificados.

Intimada para impugnar, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pela credora (fls. 108).

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Não havendo impugnação, tendo a autarquia ré concordado com o cálculo 

elaborado pela parte exequente (fls. 108), HOMOLOGO por sentença, os 

cálculos apresentados às fls. 71, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, 

do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos.

Sem custas e sem condenação em honorários sucumbências, uma vez 

que a parte executada não embargou ou impugnou o cálculo apresentado 

pela credora (art. 1º-D da Lei n. 9.494/97).

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (art. 535, § 3º, inciso I e II, do 

CPC/2015).

OBSERVE-SE, no precatório/RPV, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais), bem como, os artigos 2º e 3º, I 

e § 1º, da Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, observando-se, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas 

e anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 123937 Nr: 1804-77.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Inacio Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:7.394/MS, LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:MS8270, Lucimar Cristina Gimenez Cano - 

OAB:6.611/MS, Nelson da Costa Araujo Filho - OAB:3.512/MS

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de homologação formulado pela Seguradora Líder dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 9 de 846



Consórcios e Nelson Inácio Ferreira (fls. 214/215), ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Às fls. 217 pedido de expedição de alvará judicial para o levantamento do 

valor.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Após o retorno dos autos da Instância Superior, a parte requerida efetuou 

o depósito em juízo no valor de R$ 10.869,35 (dez mil oitocentos e 

sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme se vê às fls. 

211/213, tendo a autora concordando com a quantia depositada (fls. 

214/215).

Considerando a manifestação de vontade da parte entre as partes 

exarada conjuntamente, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 

214/215), cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da 

presente sentença, uma vez que as partes são maiores e capazes, 

estando elas devidamente representadas e os direitos em questão são 

disponíveis.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015.

EXPEÇA-SE alvará judicial para o levantamento do valor depósito em juízo, 

devendo a quantia ser transferida para a conta bancária indicada às fls. 

217.

Intime-se pessoalmente o autor, dando-lhe ciência da expedição do alvará 

judicial.

 Sem custas (artigo 90, § 3º, do CPC/15) e sem condenação em 

honorários.

Honorários advocatícios na forma pactuada.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, os autos, mediante as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141981 Nr: 4054-49.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adalberto Murta

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

Carlinda/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): José Adalberto Murta, Cpf: 

54718279887, Rg: 811.407 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua D, 

Bairro: Setor Renascer, Cidade: Carlinda-MT

Valor das Custas Processuais:505,09 (quinhentos e cinco reais com nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 21. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 128,24 (cento e vinte e oito reais com vinte e quatro 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

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

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

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16846 Nr: 1818-18.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PAULA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Vicente Paula dos Santos, 

Cpf: 52418863972 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Avenida 06 Ou 

Avenida Arapongas, Bairro: Centro, Cidade: Carlinda-MT

Valor das Custas Processuais:505,09 (quinhentos e cinco reais com nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 37. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 128,24 (cento e vinte e oito reais com vinte e quatro 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:imento n° 12/2017-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18669 Nr: 2023-47.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Carlinda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Carlos Francisco de Souza 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Mato Grosso, Bairro: Centro, 

Cidade: Carlinda-Mt

Valor das Custas Processuais:505,09 (quinhentos e cinco reais com nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 35. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 128,24 (cento e vinte e oito reais com vinte e quatro 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

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

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

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140317 Nr: 3116-54.2016.811.0007

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Rural Nova Mandacaru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - OAB:MT 

1810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Impugnante(s): Edson de Carvalho - Espólio, 

Cpf: 00430684800, Rg: 1.761.409 SSP SP Filiação: Antonio Carvalho e 

Olivia Cabelleira de Carvalho, data de nascimento: 08/05/1935, 

brasileiro(a), natural de São paulo-SP, casado(a), advogado, Endereço: 

Av. Teles Pires, 2001, Bairro: Centro, Cidade: Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 512,94 (quinhentos e doze reais com 

noventa e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 08. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

381,47 (trezentos e oitenta e um reais com quarenta e sete centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 131,47 (cento e trinta e um reais 

com quarenta e sete centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas 

finais ou remanescentes, preencher os campos com o numero único do 

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento 12/82017/CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14515 Nr: 42-80.2002.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Caetano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Ismael Caetano de Oliveira, 

Cpf: 35326476134, Rg: 500.603 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), , 

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 04 - Posto Imigrantes, Bairro: 

Distrito Industrial, Cidade: Cuiabá-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 265,39 (duzentos e sessenta e cinco 

reais com trinta e nove centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 51. Fica cientificada de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

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

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

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

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

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

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:Provimento n° 12/82017/CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2560 Nr: 159-18.1995.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazoterra - Terraplan. Transp.e Const. Civil 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:3813/MT, Miguel Biancardini Neto - OAB:1746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Devedor(a): Amazoterra - Terraplan. Transp.e 

Const. Civil Ltda, CNPJ: 03934254000175, brasileiro(a), Endereço: Av. 

Generoso Ponce N 233, Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 942,14 (novecentos e quarenta e dois 

reais com quatorze centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 110, 125 e 135. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 874,27 (oitocentos e setenta e quatro reais com vinte 

e sete centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 67,87 

(sessenta e sete reais com oitenta e sete centavos) para guia de taxa 

Judiciária. Fica cientificada de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e 

preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT.

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

Administrativo III

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002630-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1002630-18.2017.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a)s patrono(a)s da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceder ao recolhimento das Custas processuais conforme cálculo ID. 

12940464, nos termos da sentença proferida nos autos, através de guia 

própria que poderá ser emitida no site: www.tjmt.jus.br/servicos/guias - 

Justiça Comum Primeira Instância, selecionando a opção Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes. ADVERTÊNCIA: Comprovar o pagamento 

através da juntada do comprovante original nos autos. Caso não seja 

comprovado o recolhimento, conforme orientado acima, referido débito 

será remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, 

para fins de encaminhamento a protesto e anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 2 de 

maio de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 26186 Nr: 3073-74.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Peres Parra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Moreira Lamar

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 
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Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton Nunes Gabriel - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Trata-se de demanda executiva em que o polo ativo requereu o 

protesto do pronunciamento judicial e a manutenção da penhora de veículo 

já realizada no decorrer da execução.É o relato. Fundamento. Decido. 1 - 

Do protesto da decisão judicial.O CPC prevê – expressamente – a 

possibilidade do protesto de decisão judicial perante os Tabelionatos de 

Protesto. É mais uma ferramenta à disposição do credor, para garantir a 

efetividade das decisões e o adimplemento dos créditos objetos de 

cobrança judicial. A grande utilidade do protesto de decisão judicial é dar 

amplo e público conhecimento do decidido, forçando o devedor ao 

adimplemento da obrigação.Importante assinalar que para lavratura do 

protesto, o credor deverá apresentar certidão de teor da decisão 

fornecida pela secretaria da vara, constando o nome e a qualificação do 

credor e do devedor, o número do processo, o valor da dívida e a data de 

decurso do prazo para pagamento voluntário.Portanto, instrumento 

bastante oportuno para incentivar o devedor ao pagamento da dívida, 

mantendo seu nome longe dos cadastros negativos. DA INCLUSÃO DOS 

DADOS DO EXECUTADO NO SERASA E SPC.O protesto acima 

mencionado já trará a publicidade do débito, razão pela qual a medida 

pleiteada se trona desnecessária. Com tais considerações, decido:1 – 

Determino que a secretaria providencie a certidão nos termos do art. 517, 

§2º do CPC, entregando-se para o exequente, em até três dias, nos 

moldes do art. 517, §1º. Conste no referido documento que se trata de 

demanda que tramita sob o pálio da gratuidade, razão pela qual deverá ser 

isento de custas. 2 – Após, considerando que não foram encontrados 

bens passíveis de penhora em tentativas judiciais anteriores, nos termos 

do art. 921, III do CPC suspendo o processo pelo prazo um ano sem incidir 

a prescrição, devendo o feito aguardar impulso da parte interessada, 

consistente na apresentação de ativos para constrição judicial. 3 - 

Preclusa esta decisão e cumpridas as determinações acima, 

encaminhe-se o feito ao arquivo, com as baixas inerentes. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 42199 Nr: 2412-90.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAHrKMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMN

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença, razão pela qual determino as 

anotações pertinentes com a redistribuição do feito.

 Considerando que o demandado não foi citado/intimado, indefiro o pedido 

de constrição de ativos financeiros efetivados por meio do sistema 

Bacenjud.

Intime-se a parte autora para, em até 30 dias, informar a localização do 

polo passivo, conforme já determinado, sob pena de arquivamento do 

processo.

Decorrido o lapso temporal acima, venham conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140262 Nr: 3084-49.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGP, LRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT, Regina 

da Silva Souza - OAB:22876/O

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

Mato Grosso - OAB:

 Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na inicial para CONDENAR O 

ESTADO DE MATO GROSSO ao fornecimento do necessário para o 

tratamento médico do jovem Welington Gustavo Paes, por especialista da 

rede pública ou privada.DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

DO ART. 300 DO CPC, MANTENHO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ANTERIORMENTE CONCEDIDA.Sem custas e honorários.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50707 Nr: 3351-36.2007.811.0007

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto da Costa Leite 

- OAB:6205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIZABETE 

APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA, para devolução dos autos 

nº 3351-36.2007.811.0007, Protocolo 50707, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 129692 Nr: 4969-35.2015.811.0007

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMdS

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos,

Defiro o pedido e determino a realização de estudos psicossociais pela 

equipe deste juízo com os envolvidos, devendo os relatórios serem 

apresentados em até 20 dias. Encaminhe-se Carta precatória para a 

comarca de Colíder/MT.

 Cumpridos os atos acima (intimação da equipe deste juízo e 

encaminhamento da missiva), vista ao MPE para manifestação com relação 

ao pedido da requerida.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 138347 Nr: 2087-66.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

 Designo audiência de continuação para inquirição das pessoas que foram 

intimadas e não compareceram para o dia 03/07/2018 às 13h 30min, com a 

condução coercitiva das mesmas. Saem os presentes intimados.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001286-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO RENATO KLANN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001286-65.2018.8.11.0007 

AUTOR: HELIO RENATO KLANN RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

HÉLIO RENATO KLANN, representado por seu irmão RAULINO KLANN, 

ajuizou demanda em face do Estado de Mato Grosso, objetivando sua 
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transferência por via UTI aérea para hospital com estrutura para 

realização dos procedimentos que necessita e que disponha de leitos para 

tratamento intensivo. Registrou que foi acometido por infarto agudo de 

miocárdio e se encontra regulado e internado no hospital regional desta 

cidade, alegadamente em estado clínico grave. Entendendo presentes os 

requisitos, pediu liminarmente tutela de urgência para sua imediata 

transferência, por UTI aérea, para instituição pública ou privada, neste 

estado ou em qualquer outro da federal, em que possa ser prestada 

consulta com médico cardiologista e “demais procedimentos cirúrgicos que 

se fizerem necessários, além de todos os demais atos necessários para 

seu completo restabelecimento funcional”. Juntou os documentos de fls. 

14/20. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, diante 

da presunção legal disposta no §3º, do art. 99, do CPC, entendo cabível a 

concessão da gratuidade de justiça. Adiante, sopesando a alegada 

gravidade do quadro clínico do autor e a urgência expressada pelo médico 

responsável pelo caso (fl.20), visando afastar os graves efeitos que 

podem ocorrer caso a tutela pleiteada seja analisada em momento 

posterior, excepcionalmente deixo de oficiar ao Núcleo de Apoio Técnico, 

pautando a decisão nos documentos já carreados aos autos. Tendo em 

vista que o autor requereu a concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, passo a apreciar o pedido provisório neste momento. O requerente 

pleiteia a condenação do ente requerido ao provimento do integral 

tratamento médico indicado pelo médico responsável, valendo-se da 

norma prevista no art. 300, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Depreende-se do dispositivo que a tutela provisória de urgência deverá 

ser concedida quando constatados os requisitos da probabilidade do 

direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Averígua-se o perigo de dano por meio do laudo médico já mencionado 

(fl.20), segundo o qual a ausência de tratamento adequado poderá ensejar 

drásticas consequências ao autor, tendo em vista o grave quadro de 

saúde do autor. Não obstante, o pedido de tutela de urgência também 

pressupõe a probabilidade do direito almejado. Ainda que não seja exigível 

a plena convicção jurídica sobre o direito do autor, há que se ter ao menos 

indícios desse direito, que serão apreciados antes da dilação probatória, 

ou seja, em sede de cognição sumária. No vertente caso, entendo 

presente a probabilidade do direito em apreciação, eis que os documentos 

coligidos aos autos ratificam a imperiosidade do tratamento, sendo cediço 

e pacífico perante o ordenamento jurídico pátrio de que os entes públicos 

devem promover o direito à saúde previsto no art. 196, da CF. Ademais, o 

§2º do art. 300 do CPC preleciona que a tutela de urgência poderá ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. Todavia, o caso é de 

patente urgência, razão pela qual a tutela deve ser apreciada liminarmente. 

Desta feita, DEFIRO o pedido provisório para conceder a tutela de urgência 

para DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso promova o transporte do 

autor, por UTI aérea, para hospital ou clínica apta a prestar a necessária 

assistência à saúde indicada para o caso, em até 9 (nove) horas, assim 

como providencie consulta com médico especialista nas 4 horas 

subsequentes. Consigno que, nos termos do §1º, do art. 536, do CPC, o 

descumprimento da presente decisão importará no bloqueio “online” do 

valor correspondente à obrigação não cumprida, por ser uma medida 

eficaz e dar a esperada efetividade à tutela vindicada, sem prejuízo do 

disposto no §3º do mencionado dispositivo, sem prejuízo da 

responsabilização pessoal dos agentes públicos responsáveis para 

concretização da medida. Deixo de agendar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC em razão de entender que o presente feito 

não permite autocomposição e pelas condições de saúde do requerente. 

CITE-SE o requerido, por meio de seu órgão de representação, para que 

apresente contestação no prazo de 30 dias previsto no caput do art. 335, 

observando-se o disposto no inciso III, bem como a prerrogativa do art. 

183, todos do CPC. No ato de citação, intime-se o demandado para que 

cumpra a ordem liminar dentro do lapso temporal estipulado, sob as penas 

da lei. Visando maior celeridade no cumprimento da liminar, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA, intime-se pessoalmente o Gestor do Sistema Único de 

Saúde (Secretário de Estado de Saúde) do teor desta decisão, consoante 

recomendação contida no Ofício Circular nº 677/2014-DOF-CGJ. Antes da 

conclusão, certifique-se quanto ao prazo de resposta e quanto ao 

cumprimento da tutela provisória pelo ente requerido. Às providências, 

expedindo o necessário, COM URGÊNCIA. Serve a presente como 

mandado, ofício e carta precatória, devido ao avançado da hora. Alta 

Floresta-MT, em 02 de maio de 2018, às 19h00min. Tibério de Lucena 

Batista Juiz substituto em substituição legal

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001468-22.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

manifestar-se acerca da diligência negativa Id 12993748.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000262-36.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON FERREIRA LUIZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

manifestar-se acerca da diligência negativa Id 12968431.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

manifestar-se acerca da diligência negativa, consoante Id 12899500.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DETTMANN OAB - RO7698 (ADVOGADO)

ERICK CORTES ALMEIDA OAB - RO7866 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FELIZARDO DE SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

manifestar-se acerca da diligência negativa, consoante Id 12437539.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000489-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. D. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MAHARA DE BRITO KULA OAB - PR74601 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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A. A. P. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

manifestar-se acerca da diligência negativa, consoante Id 12538300.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000545-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS PAZ ARAUJO OAB - TO2703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

manifestar-se acerca da diligência negativa, consoante Id 12268989.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000577-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAIDE RODRIGUES BALIERO BRETAS OAB - PR16129 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. F. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

manifestar-se acerca da diligência negativa, consoante Id 12269312.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002931-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DAMIAO DA SILVA VECHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

manifestar-se acerca da certidão sob ID 12983141.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000658-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLENE RIBEIRO MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

manifestar-se acerca da diligência negativa, consoante Id 12796898.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000310-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER SANDMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

impugnar a contestação juntada nesta ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEQUENO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC/MT, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

impugnar a contestação juntada nesta ação.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000856-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANA APARECIDA DOS SANTOS BATISTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

manifestar-se acerca da diligência negativa, consoante Id 12891262.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 6379-12.2007.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODOPEL- COMÉRCIO DOBRI DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chevron Brasil Ltda

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

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

OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira 

- OAB:3.662/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a parte 

autora indicar o endereço da testemunha Thiago Vieira Barbosa, sob pena 

de desistência de sua oitiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 166148 Nr: 2091-35.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sylvio José Pereira Terceiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Epitácio Teodoro de 

Carvalho - OAB:5759/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência para colheita do depoimento pessoal do requerido 

para o dia 20 de junho de 2018, às 15h:30min.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante.

Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 
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homenagens.

 Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133057 Nr: 6792-44.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugenio Avelino Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenicio Avelino Santos - 

OAB:15525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Reitere-se o oficio de fl.101, com URGÊNCIA, fazendo acompanhar cópia 

da sentença e dos documentos necessários, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, implante o benefício à parte autora, sob pena de 

pagamento de multa diária, que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), e 

incidir no crime de desobediência.

 Com efeito, após a implantação do beneficio, determino que a parte 

requerida junte imediatamente aos autos o respectivo comprovante e, vista 

dos autos à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143953 Nr: 5165-68.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barbosa Gratão

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Antes de receber o recurso de Apelação interposto pela parte autora, 

reitere-se o oficio de fl.88, com URGÊNCIA, fazendo acompanhar cópia da 

sentença e dos documentos necessários, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, implante o benefício à parte autora, sob pena de 

pagamento de multa diária, que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), e 

incidir no crime de desobediência.

 Com o cumprimento da ordem acima, Recebo o recurso de Apelação.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, remetam-se os autos 

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

deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69832 Nr: 2805-73.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida Pedroso Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de receber o recurso de Apelação interposto pela parte autora, 

reitere-se o oficio de fl.112, com URGÊNCIA, fazendo acompanhar cópia 

da sentença e dos documentos necessários, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, implante o benefício à parte autora, sob pena de 

pagamento de multa diária, que fixo no valor de R$1.000,00 (mil reais), e 

incidir no crime de desobediência.

 Com o cumprimento da ordem acima, Recebo o recurso de Apelação.

Com razões e contrarrazões recursais nos autos, remetam-se os autos 

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

deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59282 Nr: 3989-35.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Conceição Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução movida pelo Banco Finasa S/A em face de 

Sueli Conceição Bispo, cujo processamento foi deferido às fls. 68/69.

Ainda, considerando-se que no feito anterior (ação de busca e 

apreensão), não houve a localização da parte requerida ou do veículo (fls. 

31, 46 e 51), deferiu-se a citação editalícia (fl. 75), Ainda, diante da 

ausência de resposta, pela requerida (fl. 91), houve a nomeação de 

curador especial, o qual se manifestou às fls. 92/93, alegando a nulidade 

da citação por edital a apresentando o endereço da executada (fl. 94).

É o relatório. DECIDO.

Assiste razão à parte executada.

Isto porque, no presente feito, não houve o esgotamento dos meios para a 

localização da executada.

 Com efeito, sequer houve prévia tentativa de citação postal da parte 

devedora.

Logo, realizada a citação editalícia antes de frustradas as tentativas para 

a citação pessoal da parte devedora, sua nulidade é medida que se impõe. 

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR 

EDITAL – FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO 

PREVISTAS NO ART 8º, DA LEI Nº. 6.830/80 – INOCORRÊNCIA – 

NULIDADE - SÚMULA Nº. 414 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.

1. Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas 

as outras modalidades citatórias previstas na legislação de regência - a 

citação por correio e a citação por oficial de justiça.

2. Nesses termos é a Súmula n.º 414/STJ: "A citação por edital na 

execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades".

3. Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e 

constatado pelo Oficial de Justiça que o executado não se encontra no 

endereço fiscal, cabível a citação por edital.

(AI 5229/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017)

Em consequência, declaro a nulidade da citação editalícia realizada, bem 

como determino a realização de citação via postal da parte devedora, no 

endereço indicado à fl. 94.

Após, intime-se a parte credora para manifestação e conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100451 Nr: 2003-07.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Francisco de Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Silveira Fagundes - 

OAB:22.276/O

 Vistos.

Intime-se a parte requerida, na pessoa de seu procurador, a fim de que, 

nos moldes do § 1°, do art. 437 do CPC manifeste-se acerca do petitório 

de fls. 27, bem como referente à certidão de fls. 27/v/28, impugnando o 

que entender por direito, no prazo de 15 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60865 Nr: 449-42.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacir Damas Silveira

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que esta Magistrada logrou êxito em encontrar endereço 

da exequente diverso do constante nos autos, cumpra-se a Secretaria de 

Vara a decisão de fl. 135, observando o endereço em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142392 Nr: 225-39.2015.811.0090

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Ercilia Cotrim Garcia 

Stropa - OAB:MT/8048-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda proposta por MARIA DE ASSIS MARIANO, em 

desfavor de ANDERLITA DE ASSIS MARIANO.

 Entre um ato e outro, ocorreu a intimação pessoal da parte autora, para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Todavia, em 

que pese a intimação da parte autora, esta quedou-se inerte cf. teor da 

certidão de fl.61.

É O BREVE RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Verifica-se que a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu 

dever processual, em flagrante abandono da causa.

ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da gratuidade de 

justiça.

Incabível a condenação da parte Autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, eis que a parte Requerida não constituiu 

advogado nos autos.

Intime-se.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112314 Nr: 858-42.2014.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJdA, CJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls.94/96), para que 

produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15).

Expeça-se ofício ao empregador do executado (endereço indicado à 

fl.96), para que proceda aos descontos em folha de pagamento do 

executado, depositando diretamente na conta poupança do exequente 

Wellington Jose de Abreu, conta poupança n. 92272-2, Banco Sicredi, 

Agência 0815, AF-MT, CPF 061.241.674-08.

 Consigno que serão 45 parcelas sem reajuste, sendo que 44 deverão ser 

descontadas a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a última o 

valor de R$ 269,65 (duzentos e sessenta e nove reais com sessenta e 

cinco centavos).

 Isento de custas

Inexiste pactuação expressa sobre os honorários advocatícios, cada 

parte arcará com os honorários de seus procuradores.

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107906 Nr: 3312-29.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Augusto de Assis

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se o patrono da parte autora 

para no prazo de 15 (quinze) dias indicar o endereço de seu constituinte, 

sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140952 Nr: 3482-93.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Teodoro da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

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

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

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

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 113015 Nr: 1589-38.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Elisete dos Santos

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

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

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

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

Com razões recursais nos autos.

A parte autora apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões 

recursais, fl.146.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114715 Nr: 3133-61.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nextel Telecomunicações Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino o desapensamento deste feito dos autos sob o 

cód. 111715.

Com efeito, recebo o presente recurso de Apelação interposto.

Por imposição legal, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses 

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

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

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

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141266 Nr: 3654-35.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enoque Barboza de Lima

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

DPVAT S/A

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

OAB:MT/16.325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao médico 

anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 09h:20 (Hospital 

Cristo Redentor), independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão proferida à fl.192.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123849 Nr: 1745-89.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lione Barros de Arruda

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao perito 

anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 09h:30 (Hospital 

Cristo Redentor), independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão proferida à fl.68.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141470 Nr: 3776-48.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhonatas Gomes Ribeiro

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao perito 

anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 09h:40 (Hospital 

Cristo Redentor), independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão proferida à fl.94.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143980 Nr: 5192-51.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Guedes Filho

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao perito 

anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 09h:50 (Hospital 

Cristo Redentor), independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão proferida às fls.30/31.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143962 Nr: 5174-30.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Rosa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao perito 

anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 10h:10 (Hospital 

Cristo Redentor), independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão proferida às fls.43/47.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143978 Nr: 5190-81.2016.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lucimair Borges Dias

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao perito 

anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 10h:20 (Hospital 

Cristo Redentor), independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão proferida às fls.31/32

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143964 Nr: 5176-97.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Barros da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, NOMEIO em substituição ao perito 

anteriormente designado, a Dra. Fernanda Sutilo Martins, para realizar a 

perícia médica na parte autora, no dia 23.06.2018, às 10h:30 (Hospital 

Cristo Redentor), independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, II do Novo Código de Processo Civil.

No mais, cumpra-se nos termos da decisão proferida às fls.24/25.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 3255 Nr: 57-98.1992.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suetônio Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo Reis Pinheiro Martins, Eduardo Reis 

Martins - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 Vistos.

Considerando que a parte exequente não concorda com a proposta 

ofertada, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste acerca da proposta de fls.724/725.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111852 Nr: 374-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Luiz Custódio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 dias indique a 

localização do veículo de fl.85 e conclusos para análise do pedido de 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130956 Nr: 5665-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luisa Mancini da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Myrian Hanna Ayoub Danielides, George 

Danielides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 15 dias 

efetue o cumprimento da decisão de fl.67 e manifeste acerca da certidão 

do Oficial de Justiça de fl.69, sob pena de extinção do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142086 Nr: 4104-75.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemar da Silva de Souza

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada na pessoa dos patronos indicados a fl. 265 

para que, no prazo de 15 dias de cumprimento a decisão de fl. 262, 

depositando o valor dos honorários periciais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67860 Nr: 823-24.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJK - Construções Elétricas Ltda - Elétrica 

Cercon, Kleber Rogerio Maia, Milton Maia Junior

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KLEBER ROGERIO MAIA, Cpf: 

91279224134, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

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

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

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

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

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

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

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

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

Ação: 04/02/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MJK - 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ELÉTRICA CERCON, KLEBER 

ROGERIO MAIAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5302/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/05/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.733,69

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100451 Nr: 2003-07.2012.811.0007

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Francisco de Oliveira

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Silveira Fagundes - 

OAB:22.276/O

 Vistos.

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

manifeste acerca do petitório de fls.22/23 c/c doc.23 e conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001442-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO VEANHOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA CIPRIANI OAB - MT21468/O (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS FERREIRA OAB - MS7881 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA ARAUJO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001442-87.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial movida por MARCOS ANTONIO 

VEANHOLI em desfavor de JOSE OLIVEIRA ARAUJO – ME, ambos 

qualificados nos autos. Alega o exequente ser credor do executado na 

importância de R$ 4.637,33, dívida esta representada por um cheque, nº 

000381, conta 026663-9, agência 1380-3, Banco Bradesco S.A, emitido 

em 22.10.2016 e pós-datado para 25/02/2017. Com a inicial juntou 

documentos. Oportunizado, nos termos do art. 10, do CPC, a se manifestar 

acerca do possível lapso prescricional para a propositura da presente 

ação executiva, o exequente quedou-se inerte (ID 10102337). É o relatório 

do necessário. DECIDO. Em exame aos autos, observa-se que se trata de 

execução de título executivo extrajudicial, representado por cheque (ID 

7364933), com fundamento da Lei 7.357 /85 e art. 784, I, do CPC. Sem 

delongas, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução pautada 

em cheque é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de 

apresentação, conforme prevê o art. 59, da LEI Nº 7.357 /85, in verbis: 

“prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de 

apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.” 

Nesse mesmo sentido, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da 

ação executiva do cheque é de 06 (seis) meses, contados do decurso do 

prazo de sua apresentação à instituição financeira, ou seja, 30 (trinta dias 

- na mesma praça), a partir da data de sua emissão: “REsp 1423464 / SC 

RECURSO ESPECIAL 2013/0400805-2 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO (1140) Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do 

Julgamento27/04/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2016 RSTJ vol. 

243 p. 361 Ementa RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA DIREITO CAMBIÁRIO E PROTESTO EXTRAJUDICIAL. 

CHEQUE. ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA. CÁRTULA ESTAMPANDO, 

NO CAMPO ESPECÍFICO, DATA DE EMISSÃO DIVERSA DA PACTUADA 

PARA SUA APRESENTAÇÃO. CONSIDERA-SE, PARA CONTAGEM DO 

PRAZO DE APRESENTAÇÃO, AQUELA CONSTANTE NO ESPAÇO 

PRÓPRIO. PROTESTO, COM INDICAÇÃO DO EMITENTE DO CHEQUE COMO 

DEVEDOR, AINDA QUE APÓS O PRAZO DE APRESENTAÇÃO, MAS 

DENTRO DO PERÍODO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAMBIAL DE 

EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do 

art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: a) a 

pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o 

prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a 

data de emissão estampada no campo específico da cártula; b) sempre 

será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de 

cheque, com a indicação do emitente como devedor. 2. No caso concreto, 

recurso especial parcialmente provido. EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

CHEQUE PÓS-DATADO – PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 30 E 59 DA LEI N. 

7.357/85 – AJUIZAMENTO APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO – PRECEDENTES 

- SENTENÇA ESCORREITA – DESPROVIMENTO.” DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CHEQUE 

PRESCRITO. AUSENCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – 

REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO EXTINTO O FEITO 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. A execução reclama título executivo válido, como tal 

não se qualificando aquele que perdeu a força executiva em decorrência 

da prescrição. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20110112144315, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de 

Julgamento: 01/07/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/07/2015 . Pág.: 230).” Assim, inobstante a parte exequente tenha 

apontado como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a 

data na qual fora pós-datado o título (25/02/2017), na forma dos 

precedentes jurisprudenciais do STJ e da supracitada lei, prevalece o 

entendimento de que o referido termo inicia-se da data regularmente 

inserta no local destinado para emissão e não daquela combinada entre as 

partes para a apresentação. Sendo assim, tendo em vista que a data da 

propositura da ação (26/05/2017), bem como o termo final do prazo 

prescricional (22/05/2017), concluo prescrita a presente ação cambial 

executiva. Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, cujo principal 

atributo é a possibilidade de apreciação em qualquer fase processual, 

quer por provocação da parte, quer de ofício, a presente ação deve ser 

extinta em virtude da inexigibilidade do título. Ex positis, diante da 

ocorrência da prescrição, no caso concreto, com fulcro no artigo 330, III, 

do CPC, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do mesmo Codex. CONDENO a parte autora às custas 

processuais remanescentes, se houver. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 14 de outubro de 2017 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001737-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ROBUSTE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001737-27.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

cautelar de busca e apreensão proposta por VALDECIR ROBUSTE 

TEIXEIRA em face de ALEX SANDRO LOPES DOS SANTOS, todos 

qualificados nos autos. Com a inicial juntou documentos. Sob o ID 

9273521, deferida a liminar pleiteada. Certidão positiva de cumprimento do 

mandado de busca e apreensão do bem em questão e citação do 

requerido (ID 9372047). Certificado que, devidamente citado o demandado 

não apresentou contestação (ID 9852198). Entre um ato e outro, sob o ID 

9991632 as partes apresentaram acordo, pugnando pela extinção do feito. 

É o relatório. HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo celebrado entre as partes (ID 9991632), e DECLARO 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

b, do Código de Processo Civil. Custas divididas igualmente entre as 

partes, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC e honorários sucumbenciais 

conforme entabulado pelas partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de necessárias. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 14 de outubro 

de 2017 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LORAINY MASSACOLT BRAGA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA FAUSTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011232-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAN LEITE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011243-39.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DE OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011222-63.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011223-48.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011286-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOIQUE AJALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011246-91.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000071-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA TERESINHA WAGNER (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 28 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010583-50.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR DE OLIVEIRA MENDES MADEIREIRA - EPP (EXECUTADO)

 

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

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça no ID nº 12537046, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 28 de abril de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002890-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MADALENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE TORQUATO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

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

11311734, bem como para que indique o endereço atualizado da parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000310-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUCAO MECANICA RTL INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

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

advogado, do “AR” juntado no ID nº 12075443, bem como para que indique 

o endereço atualizado da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 28 de abril de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-34.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FELIX DE LIMA (EXECUTADO)

 

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

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

12315710, bem como para que indique o endereço atualizado da parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011121-26.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PRISCILA DE SALES ZILIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (EXECUTADO)

 

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

advogado, do “AR” juntado no ID nº 12961722, bem como para que indique 

o endereço atualizado da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 28 de abril de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010991-36.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO OAB - SP196337 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa 

de seus Patronos, para que no prazo de 5 (cinco) dias, procedam ao 

recolhimento das custas processuais. Alta Floresta, 28 de abril de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12703669, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON LUIZ GODOI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12563522, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA SUELLEN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12586807, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12589806, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jeverson Nascimento R Pereira (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12564244, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010969-12.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERCIO LUEDKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12567904, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-10.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA PEDROSO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12661300, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000652-69.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA 

AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme inteligência do art. 38, 

da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimado o autor para 

emendar a inicial, nos termos do despacho de ID nº. 12492493 , este 

quedou-se inerte, consoante certidão de ID nº. 12914164. Ante o exposto, 

em razão da inobservância ao determinado no artigo 13-A da Resolução 

n° 04/2016-TP, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. 

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

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ILARIO VERISSIMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

junho de 2018, às 13:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-68.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12568164, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-23.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA EVANGELISTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12563857, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000752-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE ALMEIDA VATRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ignácio Ferri (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12703858, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-40.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001137-40.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de embargos de declaração com 

o intuito de discutir os termos da decisão que indeferiu a justiça gratuita, 

afirmando existir omissão da decisão de ID n.º 12263075. É o necessário. 

DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se tratar de 

instrumento inadequado para modificar a sentença, senão vejamos. O 

artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão 

embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos 

previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais 

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

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

ciência da decisão.” Com efeito, os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição 

ou de suprimir omissão ou dúvida existente no julgado. In casu, vejo que 

inexiste qualquer omissão, dúvida, contradição ou obscuridade na 

sentença. Ressalta-se que o pedido de justiça gratuita foi indeferido, então 

foi conferido à parte o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolher o 

preparo judicial, sob pena de deserção. A decisão que indeferiu a justiça 

gratuita se baseou em julgado da Turma Recursal: “A litigância de má -fé 

não se coaduna com a gratuidade de justiça, o que seria em verdade de 

um prêmio ao litigante que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de 

forma gratuita, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça 

anteriormente concedida, razão pela qual, condeno a parte recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos 

moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, 

acrescidos ainda de litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado 

em 01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)”. Desta feita, por verificar a 

não ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, não devem ser 

acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, 

resta ao embargante a interposição do recurso cabível. Ante o exposto, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no ID n.º 

12263075, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011107-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR LOURENCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor do 

despacho de ID nº 12934384, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011226-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação das partes requerente e requerida do 

inteiro teor da Sentença - ID – 12938620.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-50.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA NUNES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12739740, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FLORIPA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12710737, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000007-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR OAB - MT19385/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (EXECUTADO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 393979-0/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação das partes requerente e requerida do 

inteiro teor da Sentença - ID – 12939632.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010467-10.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE FERREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER JEFERSON MIRANDA OAB - SP0201146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ROZANGELA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12661757, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-84.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL BENARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12589192, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-79.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12590763, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001708-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARJORIE ROSA GRASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12710286, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003111-78.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HERISSON SANTINO DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12710955, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEUSA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12708226, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38210 Nr: 3731-30.2005.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, para devolução 

dos autos nº 3731-30.2005.811.0007, Protocolo 38210, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112199 Nr: 732-89.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Creditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Soares de Oliveira Filho

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

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA FILHO (CPF: 994.686.031-72), 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 122v/123 (R$ 48.084,85).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

Infrutífera a ordem, DEFIRO a realização de buscas via sistema INFOJUD, 

devendo o presente feito tramitar sob sigilo após a juntada das 

informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136983 Nr: 1391-30.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madalena Ferreira Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do INSS - OAB:

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

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

OAB:8341-MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 223 do NCPC, defiro o pedido de fls. 44/45.

Restou configurado que os autos foram entregues ao INSS para 

manifestação em 27 de março de 2018, conforme AR de fl. 45v, sendo 

devolvidos para este Juízo em 16 de abril de 2018, conforme os dados 

fornecidos pelo Sistema Apolo, logo, deve haver restituição do prazo 

processual para o Embargado, diante de justa causa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34376 Nr: 104-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Dejanira Martins de Almeida

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

juntado aos autos o valor do Precatório (fl.236), para pagamento do débito 

objeto de cobrança.

A causídica da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento da quantia depositada (honorários contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários contratuais, estes no percentual de 40% do valor auferido 

pela parte autora, devendo referido valor ser depositado na conta indicada 

à fl.239.

Ademais, intime-se a parte AUTORA PESSOALMENTE para, no prazo de 

05 (CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), do valor de fl.236.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 
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70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65105 Nr: 4578-90.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Ivonete Desidério Pinto

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls.148/149), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 40% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl.154.

Ademais, intime-se a parte AUTORA PESSOALMENTE para, no prazo de 

05 (CINCO) dias úteis, INFORMAR os dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), do valor de fl.148.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58189 Nr: 2831-42.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Maria Otávia Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (fls.214 e 228), para pagamento 

dos débitos objeto de cobrança.

A causídica da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários sucumbenciais e 

contratuais).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 30% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl.217.

Bem como, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em favor da 

parte AUTORA, do valor de fl.228, devendo ser depositado na conta 

apresentada à fl.226.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 4657-40.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault-Espolio, Renato Boucault Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza, Nair Natalina Rossi de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 Diante do pedido de fl.103, expeça-se Alvará de Levantamento do valor 

bloqueado à fl.102, a ser depositado na conta apresentada à fl.103.

No mais, antes da análise do pedido de fl.103, intime-se a parte Autora 

para trazer aos autos planilha atualizada do débito em questão.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140953 Nr: 3483-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Andrade da Silva Freire

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se as determinações de fls.118/118-v, em conformidade com o 

requerido à fl.132.

Após a expedição do alvará de levantamento, ao Arquivo, com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109904 Nr: 5436-82.2013.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Marchiori Corte, Vilson Manoel 

Santana, Acir Batista, Pedro Corti, Inês Marchiori Corti, Santina Fernandes 

Batista, Paulo Antonio Cardoso, Luiza Fagor Cardoso, João Luiz Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

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

OAB:MT/16.325, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:Defensoria/MT, Dorival Adilson Benette de Oliveira - 

OAB:18029/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos 

moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, com resolução do 

mérito, e, condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor 

de R$ 46.041,84 (quarenta e seis mil, quarenta e um reais e oitenta e 

quatro centavos.Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das 

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

85, §2° do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. Bem como condeno a parte Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado e pagos os valores, ao arquivo com 

as baixas pertinentes, observando-se os itens da CNGC/MT.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96765 Nr: 5245-08.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Rodrigo Faria Almeida, Maria José 

de Faria, Wanderson Rodrigo Faria Almeida Tranportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos 

moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, com resolução do 

mérito, e, condeno os Requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor 

de R$ 245.447,38 (duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e 

quarenta e sete reais e trinta e oito centavos).Condeno ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios que, com base no artigo 85, §2° do CPC, fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

CPC. Devendo ser reservado o patamar de 2/5 dos honorários 

advocatícios ao causídico Dr. Gustavo Amato Pissini-OAB/SP 261.030, 

conforme bem fundamentado às fls.117/118.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado e pagos os valores, ao 

arquivo com as baixas pertinentes, observando-se os itens da 

CNGC/MT.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112311 Nr: 855-87.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCC, JRC, ACC

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:14735-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129365 Nr: 4793-56.2015.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Antonieto Siqueira - 

OAB:18895/MT, Fabio Silva Teodoro Borges - OAB:12742/MT, José 

Carlos de Oliveira Guimarães Junior - OAB:5959/MT, Rodrigo 

Augusto Fagundes Teixeira - OAB:11363/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103269 Nr: 4982-39.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ramos Pinto

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens 

deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 64687 Nr: 4237-64.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Maria Loira Carneiro

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls.121/121-v, desconsiderando os pedidos de 

fls.129/129-v, visto que o causídico autorizado e competente para o 

recebimento dos valores dos honorários contratuais é o Dr. Vitor Pinheiro 

Seganti – OAB/MT13.570-A, o qual atuou em todo o processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34323 Nr: 81-72.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estefania Dupski Koval

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos o valor do Precatório (fl.238), para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

A causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas (honorários contratuais) e valor 

da parte Autora.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários sucumbenciais e contratuais, estes no percentual de 40% 

do valor auferido pela parte autora, devendo referidos valores serem 

depositados na conta indicada à fl.243.

Ademais, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL em favor da 

parte Autora, do valor de fl.238, a ser depositado na conta apresentada à 

fl.240.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99824 Nr: 1332-81.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice da Silva Palandrani, Jaqueline do Lago Mochi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 158, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99115 Nr: 7182-53.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

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

Grosso - OAB:

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

OAB:4589-B/MT, Hamilton Ferreira da Silva Júnior - OAB:MT/11.322

 Vistos.

Diante do pedido de fls.72/73, DETERMINO A SUSPENSÃO DA PRESENTE 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL até o julgamento do Recurso de Apelação 

nº163155/2015 (CNJ nº0000529-04.2011.8.11.0082), visto que nos autos 

administrativos houve sentença que declarou a nulidade do Auto de 

Infração nº43893, em que houve a interposição do mencionado recurso de 

apelação.

 Esclareço que a suspensão do presente processo de permanecer pelo 

prazo máximo de 01 (um) ano, de acordo com o artigo 313, V, “a” e §4º do 

CPC, após decorrido tal prazo, intime-se a parte exequente para em 05 

(cinco) dias dar andamento ao feito.

Por fim, defiro a inclusão do patrono do executado na capa dos autos e no 

sistema apolo, conforme requerido à fl.72-verso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103930 Nr: 5682-15.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldenir Augusto Cecon, Waldenir Augusto 

Cecon - Me, Zamir José Mendes

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Vistos.

Verifico que o Banco Bradesco S.A., à fl.174 e 178, informou que o 

contrato nº 4216171918, em nome de Zamir José Mendes encontra-se 

quitado.

Logo, DETERMINO a expedição de Ofício ao Banco Bradesco S.A., 

localizado na Avenida Ludovico da Riva Neto, número 2446 - E, Alta 
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Floresta/MT, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize a efetiva 

baixa da alienação fiduciária da matrícula 20.058 do CRI de Alta 

Floresta/MT.

No mais, diante da avaliação do bem imóvel (matrícula 20.058 do CRI de 

Alta Floresta/MT), realizada às fls.140/141, e intimação das partes acerca 

da penhora efetuada, bem como do laudo de avaliação elaborado.

Considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de praça e 

leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. Gestora 

proceda o cadastramento do bem descrito nos autos no arquivo “Cadastro 

de Bens” do Sistema Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que 

deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

O bem encontra-se devidamente avaliado, conforme termo de avaliação de 

fls.140/141, podendo ser parcelado em até duas vezes.

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105118 Nr: 318-28.2013.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rebonato & Rebonato Ltda, Marlene Rebonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiranit Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Moreira de 

Negreiro - OAB:3.530-A

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 164087 Nr: 1087-60.2018.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS2.Com Internet S.A Netshoes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gagliardi Neto - 

OAB:273.534-SP, Ricardo Ejzenbaum - OAB:206.365-SP

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender a exigibilidade da 

multa imposta pelo PROCON/MT no bojo do processo administrativo objeto 

da presente demanda, bem como para suspender os efeitos advindos da 

mora pelo não pagamento da aludida multa, determinando que o requerido 

se abstenha de inscrever o débito na dívida ativa ou, tendo sido inscrito, 

para que proceda a baixa, bem como para que o requerido se abstenha de 

ajuizar ação de execução fiscal até final decisão do presente 

feito.Condiciono o cumprimento da liminar ao depósito judicial do valor 

concernente à penalidade imposta no processo administrativo, tendo em 

vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está 

condicionada ao depósito do seu montante integral, consoante disposição 

legal prevista no art. 151, inciso II, do CTN e na Súmula 112, do Superior 

Tribunal de Justiça.Intimem-se.Cite-se para responder no prazo 

legal.Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45770 Nr: 5644-13.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. M. Soares da Cruz & Cia Ltda, Ana Paula da 

Cruz Pinheiro Bortolomei, Paula Marilza Soares da Cruz, Tomas Aquino 

Pinheiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 1.134/1.135, proceda-se a tentativa 

de penhora dos bens encontrados às fls.1.127/1.128, no endereço 

apresentado à fl.1.134.

Os bens a serem penhorados devem ser avaliados e depositados em 

poder da Parte Executada, que assumirá o encargo de depositária fiel do 

bem e exercerá o ônus de guardar e conservar dos veículos, bem como 

de não dispor dos mesmos, sob pena de ser considerado depositário 

infiel.

Esclareço que as diligências para a realização da referida penhora serão 

por conta da parte executada.

Caso não sejam encontrados os bens móveis, intime-se pessoalmente a 

parte requerida para, em 15 (quinze) dias, indicar onde se encontram os 

bens sujeitos à penhora, sob pena de praticar ato atentatório à dignidade 

da justiça e incorrer em multa correspondente a 20 % (vinte por cento) do 

valor atualizado do débito, desde que não apresente justificativas 

plausíveis a serem submetidas ao crivo desta magistrada, nos termos dos 

artigos 772, 774, V e 774, todos do CPC.

Por fim, determino a expedição de certidão do termo de penhora nos 

próprios autos dos imóvel de matrícula nº19440, 28.341 e 28.342, 

constituindo-se a parte requerida depositária fiel do bem, nos moldes do 

artigo 845 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora e a intimação do executado e cônjuge, se casada for, art. 835, 

§ 3º, do Novo Código de Processo Civil.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

às expensas da parte Autora.

Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora do bem imóvel 

ao Autor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122083 Nr: 654-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salesio Parise

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, ACOLHO a exceção de pré-executividade e JULGO-A 

PROCEDENTE, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I do novo Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como 

devido o valor total de R$ 26.308,62 (vinte e seis mil, trezentos e oito reais 

e sessenta e dois centavos), calculados em 19/02/2018.Isento a parte 

Autora do pagamento das custas e honorários, visto que beneficiária da 

justiça gratuita.Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte Autora 

para que apresente os seus dados bancários para o deposito judicial do 

valor objeto da presente execução. Consigno ainda que, haverá a 

expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da 

homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através da presente 

Exceção de Pré-executividade.Após, ao ARQUIVO, com as baixas 

pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101904 Nr: 3440-83.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo de lima Dalastra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Ricardo Alves - 

OAB:15523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, ACOLHO a exceção de pré-executividade e JULGO-A 

PROCEDENTE, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I do novo Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como 
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devido o valor total de R$ 3.240,71 (três mil, duzentos e quarenta reais e 

setenta e um centavos), calculados em 10/08/2017.Isento a parte Autora 

do pagamento das custas e honorários, visto que beneficiária da justiça 

gratuita.Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte Autora para que 

apresente os seus dados bancários para o deposito judicial do valor 

objeto da presente execução. Consigno ainda que, haverá a expedição de 

RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor 

apresentado, eis que já o fez, através da presente Exceção de 

Pré-executividade.Após, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 703-68.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schimidt, Anke Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra

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

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Stuchi Reis de 

Oliveira - OAB:MT/18179-A

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

presente feito com a finalidade abrir vistas ao autor afim de providenciar 

as cópias reprográficas autenticadas da petição que requereu o 

depoimento pessoal; da decisão que designou a audiência instrutória e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado (art. 400, II da CNGC), afim 

de acompanhar a Carta Rogatória, bem como traduzidas por perito tradutor 

juramentado (CNGC art. 405, incisos I à IV) no prazo de 15 (quinze) dias, 

visto que a Carta Rogatória deverá ser remetida à França para integral 

cumprimento.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60643 Nr: 302-16.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia do Nascimento da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 226/227, com o que a Parte 

Exequente concordou com os cálculos apresentados pela Autarquia 

Federal, HOMOLOGO o cálculo de fls. 223/224.

Portanto, EXPEÇA-SE Requisição de Pagamento.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento, observando-se o Contrato de Honorários Advocatícios de 

fls. 228/230.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95828 Nr: 4212-80.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Vieira dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143083 Nr: 4648-63.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Souza da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as homenagens 

deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59776 Nr: 4358-29.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro Rodrigues, Terezinha Rodrigues

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Andréa do Amaral de 

Paula - OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11.063-A, 

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão do processo requerido à fl. 175, tendo em 

vista que os autos encontravam-se suspensos desde outubro de 2017, 

em total desafronta ao princípio da celeridade processual.

Outrossim, INTIME-se a parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 1757-65.1999.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO MARINO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito (fl. 165). Por outro lado, indefiro o 

pedido de retirada do “segredo de justiça” dos presentes autos, tendo em 

vista a impossibilidade de se colocar, no Sistema Apolo, somente os 

documentos em status sigiloso.

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63387 Nr: 3229-52.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rampázio & Rampázio Ltda - ME, Maurilio 

Rampazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Dos Santos Cezar - 

OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Mara 

Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224, Michelle Azevedo 

Filho Cezar - OAB:16.239-O

 Vistos.

INTIME-SE o Ministério Público Estadual para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos no que diz respeito ao conteúdo da 

manifestação de fl. 186.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99234 Nr: 673-72.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.N. Drogaria Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 125).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do 

artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias, certifique-se e intime-se a 

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

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129063 Nr: 4629-91.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos 

moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil, com resolução do 

mérito, e, condeno o Requerido ao pagamento do valor de R$ 3.219,49 

(três mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e nove 

centavos).Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios que, com base no artigo 85, §2° 

do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado e pagos os valores, ao arquivo com 

as baixas pertinentes, observando-se os itens da CNGC/MT.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132892 Nr: 6727-49.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido Pereira

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl.84).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, até a data de 27/12/2018, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 52394 Nr: 4578-61.2007.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, UNIFLOR 

- UNIÃO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:5091-B, Anna Laís Pacheco Gabriel - OAB:MT/18702-O, Nelma 

Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B, Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Isento as partes do pagamento de honorários advocatícios e 

custas processuais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124621 Nr: 2145-06.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Setembrino Borba

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.
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Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38078 Nr: 3551-14.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por LOURDES VOLPE 

NAVARRO (fls. 102/104) em face da sentença de fls. 100/101, aduzindo, 

em síntese, haver erro material quando do arbitramento dos honorários 

advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente, conheço o recurso, eis que adequados e tempestivos.

 Analisando os autos verifico que assiste razão a Embargante, vez que a 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se firmou no 

sentido de que, na hipótese de embargos à execução julgados 

procedentes, os honorários devem ser fixados com base no § 2º do artigo 

85 do CPC, sendo certo que a diferença entre o valor executado e o que o 

Embargante entender como sendo devido, isto é, o excesso, constitui o 

conteúdo econômico dos Embargos à Execução.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

para sanar a omissão levantada, motivo pelo qual, conste-se na sentença 

proferido (fls. 102/104), que: Em razão da sucumbência, nos termos do 

artigo 85, §2º do NCPC, condeno a Embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte 

por cento) sobre o excesso de execução R$ 1.538,18 (mil, quinhentos e 

trinta e oito reais e dezoito centavos).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129164 Nr: 4686-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iolanda Almeida Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Flaviany Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl.93.

A parte executada e seu cônjuge devem ser intimados da avaliação do 

imóvel, no endereço descrito à fl.105, devendo as custas pelo 

cumprimento da intimação serem custeados pela parte exequente.

Após o cumprimento da decisão acima, dê-se vista dos autos à 

exequente, para em 15 (quinze) dias, manifestar no feito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 97852 Nr: 6404-83.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Osviani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 238).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, até a data de 27/12/2018, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128535 Nr: 4360-52.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antero Luiz da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls.88/89, vez que inexiste ilegalidade na suspensão 

do benefício, caso o INSS, quando realizada nova perícia médica, 

constatou a efetiva recuperação do Autor.

Eventual cessação do benefício previdenciária pela autarquia 

previdenciária autorizará o ajuizamento de nova ação pelo segurado, não 

se admitindo a mera execução do julgado que determinou a concessão do 

auxilio doença.

Intime-se a parte Autora para, em 15 (quinze) dias, dar regular 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143968 Nr: 5180-37.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Martins Pereira

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 
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honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62532 Nr: 2196-27.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenice Rosa dos Santos Miguel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111230 Nr: 6856-25.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Paulina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Waldeir Bernardi, Maria Lucia Veiga

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença, que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do CPC, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 121, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, CPC).

Não efetuado o pagamento, intime-se a parte credora para apresentar o 

cálculo atualizado, incluído o valor da multa e indicar bens passíveis de 

penhora.

Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa de 10% 

incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

 Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(STJ - REsp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125509 Nr: 2655-19.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dasico Ribeiro da Silva

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Diante da certidão de fl.189, proceda-se a intimação pessoal do perito 

judicial nomeado para o presente processo para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar a perícia realizada na parte Autora.

Após a juntada da perícia, dê-se vista dos autos às partes para 

manifestarem em 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 46919 Nr: 6422-80.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Padovani Galan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doralice Pires

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

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

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Diante da certidão de fl.78, procedi em gabinete a transferência para a 

conta judicial dos valores bloqueados às fls.73/74, assim, intime-se a parte 

exequente para apresentar a conta corrente para o depósito dos valores, 

bem como apresentar o valor atualizado da dívida, com o abatimento do 

valor já pago, bem como requerer o que entender de direito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 9836 Nr: 2668-43.2000.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração, proposto pela parte executada 

(fls.110/111), a qual alega omissão na decisão de fls.107/108, que não 

condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários de 

sucumbência.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, conheço o recurso de fl. 110/111, eis que adequado e 

tempestivo.

 Quanto aos embargos opostos pela Executada, dou provimento ao pleito, 

eis que verifico a omissão existente na prolação da decisão de fls. 

107/108.
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 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

para sanar a omissão levantada, motivo pelo qual condeno a parte 

exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º e §4º, 

inciso III, do CPC.

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os Embargos de fls. 110/111, para 

condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§3º e §4º, inciso III, do NCPC, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1707 Nr: 102-58.1999.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iza comercio Derivados de Petróleo Ltda, 

Romero Molina Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração, proposto pela parte executada 

(fls.198/199), a qual alega omissão na decisão de fls.195/196, que não 

condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários de 

sucumbência.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, conheço o recurso, eis que adequado e tempestivo.

 Quanto aos embargos opostos pela Executada, dou provimento ao pleito, 

eis que verifico a omissão existente na prolação da decisão de fls. 

1957/196.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

para sanar a omissão levantada, motivo pelo qual condeno a parte 

exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º e §4º, 

inciso III, do CPC.

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os Embargos de fls. 198/199, para 

condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§3º e §4º, inciso III, do NCPC, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113391 Nr: 1926-27.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, corrijo o erro material existente na sentença proferida às 

fls.120/120-v, devendo constar no último parágrafo (fl.120), no lugar de 

(Renato Chagas Correa da Silva – OAB/MT 8.148-A), o nome do Dr. 

Renato Feliciano de Deus Nery – OAB/MT6.193, antigo patrono da Autora, 

o qual receberá os honorários advocatícios, no patamar de 60%.

Intime-me.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105970 Nr: 1226-85.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Aparecido Pereira, Rosângela 

Galego Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Neyssa Aparecida Filho Saccoman - OAB:18419/O

 Vistos.

Diante da informação de fl.251, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106102 Nr: 1368-89.2013.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERO LOPES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola De Carli - OAB:9469/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que após o trânsito em julgado do acórdão proferido nos 

autos, as partes devidamente intimadas permaneceram inertes, assim, ao 

Arquivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137063 Nr: 1425-05.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Bezerra de Souza, Jose Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia Coopeativa 

Central em Liquidação

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por TEREZINHA BEZERRA DE 

SOUZA e JOSÉ ALVES DE SOUZA em face da COOPERATIVA AGRÍCOLA 

DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO.

Em que objetivam, em síntese, a declaração de domínio, através da 

usucapião, da Parte Requerente sobre a área de 1000,00 m² (mil metros 

quadrados), identificado pelo lote urbano n. 02, quadra n. CW1, na 

Avenida Tancredo de Almeida Neves.

Com a inicial (fls. 04/11) vieram os documentos de fls. 12/58.

Recebida a inicial às fls. 29/30.

A Parte Ré apresentou contestação às fls. 87/92.

A Parte Autora apresentou impugnação à contestação à fl. 97.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Cite-se, a requerida no endereço declinado na inicial, bem como os 

confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 

do STF).

Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao 

prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC.

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária.

Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 
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do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012)

 Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está exercendo 

a posse da área objeto desta ação.

Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de Carlinda 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa.

Intime-se o Douto Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136402 Nr: 1058-78.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza da Cruz Maçaneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

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

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração, proposto pela parte Embargante 

(fls.63/66), a qual alega contradição na decisão de fls.195/196, que não 

condenou a parte Embargante ao pagamento das custas e dos honorários 

de sucumbência.

 É o breve relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, conheço o recurso, eis que adequado e tempestivo.

 Quanto aos embargos opostos, dou provimento ao pleito, eis que verifico 

a contradição existente na prolação da decisão de fls. 59/61.

 Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, 

para sanar a contradição levantada, motivo pelo qual condeno a parte 

Embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Todavia, deixo de condenar a Embargada ao pagamento das custas 

processuais em razão do disposto no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/01, motivo pelo qual, isento as partes do pagamento de custas 

processuais.

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os Embargos de fls. 63/66, para 

condenar a parte Embargada ao pagamento dos honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §2º, do CPC e isentar as partes do pagamento de 

custas processuais, em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls.59/61.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121513 Nr: 332-41.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira de Sousa, Francimar Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOILA DOS SANTOS VASQUES ARASHIRO, 

Tania Cristina Ferreira de Lima, Rodiney Valdeviezo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em virtude da manifestação de fl. 65 e documentos de fls. 66/69, em 

consulta ao sítio do Poder Judiciário de Mato Grosso, este Magistrado 

constatou a existência de vínculo estreito entre a presente ação e a lide 

sob o Código Apolo 120974 que tramita na Primeira Vara Cível da Comarca 

de Sorriso/MT, capaz de ensejar a conexão (identidade de objeto e causa 

de pedir) e a necessidade de reunião das causas, com o escopo de evitar 

decisões conflitantes.

Assim, nos moldes do art. 59 do CPC, constato por consulta ao Sistema 

que, “in casu”, prevento é o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Sorriso/MT (que foi proposta em primeiro lugar). Razão pela qual, com 

fulcro no art. 57 do CPC, declino da competência, e, em consequência, 

determino a imediata REMESSA dos autos àquele Juízo para processo e 

julgamento do presente feito, mediante as baixas e cautelas de praxe, 

após o decurso do prazo recursal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 2295-31.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: LEONINA GOMES COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do novo 

Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor 

total de R$ 20.955,59 (vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos), calculados em 06/2016.Em razão da 

sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, condeno a 

Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso 

de execução R$ 14.873,33 (quatorze mil, oitocentos e setenta e três reais 

e trinta e três centavos), observado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 98 

do atual CPC. Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte exequente 

para que apresente os seus dados bancários para o deposito judicial do 

valor objeto da presente execução. Consigno ainda que haverá a 

expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da 

homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através dos 

presentes Embargos.Após, quanto aos presentes Embargos, ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64302 Nr: 3100-47.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Marques dos Santos

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

juntado o Precatório aos autos (fl.127), para pagamento dos débitos objeto 

de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento da quantia depositada (honorários contratuais) e valor 

pertencente a autora (fl.132).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários contratuais, estes no percentual de 30% do valor auferido 

pela parte autora, devendo referido valor ser depositado na conta indicada 

à fl.130. Esclareço que os honorários sucumbenciais já foram liberados 

em favor do causídico (fl.125).

 Ademais, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto ao 

valor pertencente à parte AUTORA (fl.127), devendo ser depositado na 

conta apresentada à fl.132.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 
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ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67995 Nr: 960-06.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Orlinda Refatti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

juntado o Precatório aos autos (fl.154), para pagamento dos débitos objeto 

de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento da quantia depositada (honorários contratuais) e valor 

pertencente a autora (fl.154).

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Primeiramente, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto 

aos honorários contratuais, estes no percentual de 30% do valor auferido 

pela parte autora, devendo referido valor ser depositado na conta indicada 

à fl.156. Esclareço que os honorários sucumbenciais já foram liberados 

em favor do causídico (fl.152).

 Ademais, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL quanto ao 

valor pertencente à parte AUTORA (fl.154), devendo ser depositado na 

conta apresentada à fl.158.

 Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63758 Nr: 2943-74.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: José Cordeiro Filho - espólio, Luiza Valoti Cordeiro

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT, Rita Paschoalina de Souza - OAB:8.148/MT, Vitor 

Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls.176/176-v, devendo o valor 

principal ser depositado na contra de fl.190, apresentada pela herdeira 

habilitada, bem como os honorários contratuais, conforme já determinado á 

fl.176.

Após, ao Arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 4881 Nr: 16-92.1996.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento, 

José de Jesus Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Francisco Bosi -Espólio, Elaine Débora 

Bosi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - OAB:MT 

3.528-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl.174, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108638 Nr: 4095-21.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Sergio Fernandes Rocha

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

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

OAB:16889-B

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.248, proceda-se o abatimento do valor 

correspondente aos honorários de sucumbência no crédito que a 

executada tem com o advogado, conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140056 Nr: 2975-35.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Teixeira Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Norte MT, Imperial Comércio de 

Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

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

Souza - OAB:16241, Eduardo Alves Marçal - OAB:13311/MT, Elaine 

Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - 

OAB:16285/MT

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.
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 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137596 Nr: 1697-96.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete da Conceição Carvalho Rojas, Valdines 

Antonio Martins Rojas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT, Mara Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Marcio Rode - 

OAB:MT 9.447

 Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória incidental de nulidade de ato jurídico c/c 

cominatória de obrigação c/c pedido de tutela provisória movida por Maria 

de Lourdes Rodrigues Teixeira em face de Janete da Conceição Carvalho 

Rojas e Antônio Martins Rojas.

Requer a concessão da Gratuidade de Justiça.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 22/38.

Após apresentadas às contestações das partes requeridas (fls.59/61 e 

69/83), o feito foi redistribuído, conforme decisão de fls.109/109-v.

É o relatório.

DECIDO.

Saneado o feito, fixo os seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357):

a) a realização de agiotagem;

b) a prática de juros acima do permitido pela lei;

c) a validade das notas promissórias.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de 

julho de 2018, às 16h00min.

Defiro os pedidos de depoimento pessoal da Requerente e dos 

Requeridos.

Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 

15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.

Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.

Caso arroladas testemunhas residentes fora da Comarca, 

independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com 

a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a data designada 

para realização da audiência de instrução neste Juízo Deprecante, a fim 

de que não colidam as datas.

 INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45763 Nr: 5645-95.2006.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Floresta Ltda (Posto Samuca 

Cidade Alta)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A, Vinícius Rodrigues Travain - OAB:8.750

 Ante o exposto, e com respaldo no Artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, e julgo PROCEDENTES os pedidos constantes da presente 

ação, para o fim de condenar o Requerido AUTO POSTO SAMUCA a:a) 

limitar-se ao patamar máximo de 20% (vinte por cento) na aplicação da 

margem bruta de lucro obtida com a comercialização ao consumidor da 

gasolina comum e do álcool etílico hidratado, tendo como base o preço 

pago à distribuidora somado ao custo do frete;b) pagar indenização 

decorrente do dano extrapatrimonial coletivo causado aos consumidores 

difusamente considerados, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que 

deverá ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados 

Municipal, ou na falta deste, para outro fundo de benefício à 

coletividade;c) pagar indenização aos consumidores lesados, por meio do 

ressarcimento do valor que ultrapassar a margem de lucro bruta de 20% 

(vinte por cento) na revenda de gasolina comum e álcool etílico hidratado, 

durante o período de que trata a presente ação (janeiro a julho de 2005), 

corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, 

cuja liquidação e execução deverão ser promovidas de acordo com os 

artigos 97 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor - CDC;d) 

veicular, às suas expensas, comunicados nos jornais, rádios e televisão 

locais, em cinco dias intercalados, informando-se a parte dispositiva da 

presente sentença e no prazo de 20 (vinte) dias após o trânsito em 

julgado da decisão;e) pagar multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), limitada ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais), na hipótese de 

descumprimento de qualquer uma das condenações, a ser devidamente 

corrigida pelo INPC e cuja arrecadação deverá ser revertida a favor do 

Fundo de Reconstituição de Bens Lesados Municipal, ou na falta deste, 

para outro fundo de benefício à coletividade.Por fim, condeno o Requerido 

ao pagamento das custas e despesas processuais.(...).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143431 Nr: 4848-70.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Maico Fogaça, Katiane Oliveira Viana, LROF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES-ME, 

Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 D) JULGO IMPROCEDENTE a ação em relação à Requerida Ideme Maria 

Marques Rodrigues – ME, em razão da ausência de má-prestação do 

serviço por parte do Demandado.Deixo de condenar o Estado Requerido 

ao pagamento das custas e despesas processuais, visto que isento (Lei 

Estadual nº 7.603/2001).Sem honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado e caso não 

seja requerido o cumprimento da sentença em 30 (trinta) dias, remetam-se 

os presentes autos ao arquivo, obedecidas as normas previstas na CNGC 

e desde que adimplidas as custas processuais pendentes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142826 Nr: 4542-04.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Leite Quadra da 

Costa - OAB:MT/21075-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Defiro os pedidos de busca de endereço da requerida Márcia Rodrigues, 

todavia, esclareço que para a realização de busca via sistema SIEL é 

necessário que se tenha a data de nascimento e o nome da genitora da 

requerida, dados não presentes nos autos, pois são estes os dados 

exigidos pelo sistema SIEL para a realização de busca de endereço.

Assim, realizo em gabinete consulta de endereço da Requerida, via 
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sistema BACENJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço atual 

da parte ré, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, proceda-se a citação da requerida, 

conforme decisão de fl. 29-v.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito nos autos, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140169 Nr: 3034-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro de Oliveira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto aos pedidos de fls.60, realizo em gabinete consulta, via sistema 

BACENJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço atual da parte 

ré, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente a decisão de 

fls.32/33.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124664 Nr: 2165-94.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO DE AZEVEDO BARBOSA

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos executados, 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Esclareço que a Cooperativa Sicredi, o SICOOB e UNICRED também estão 

aptos e com aporte tecnológico ao transito das ordens judiciais via Bacen 

Jud, dispensando assim novas emissões de ofícios com a finalidade de 

bloqueio judicial de forma manual, eis que em 11/02/2016 o Bacen 

determinou a obrigatoriedade das cooperativas de crédito à utilização do 

Sistema Bacen Jud 2.0.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

Executada até o valor indicado na inicial, visto que não foi apresentado 

valor atualizada da dívida.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 

na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos opera¬cionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

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

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132586 Nr: 6583-75.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Schervinski Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não Padronizados NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valnir Telles de Oliveira Junior 

- OAB:12575 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:13578-A/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12.090-A/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 146.

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

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

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

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

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

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

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

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170822 Nr: 3315-90.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emília Gaspar Botelho Funari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lusane Aparecido de Freitas, 

Marcia Rezende dos Santos, Bruna Cristina dos Santos Freitas, Tamires 

Santos Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Dourado de 

Araújo - OAB:MT 12.653, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.671,52 (hum mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 735,07 (setecentos e trinta e 

cinco reais e sete centavos), referente à custas, e R$ 836,00 (oitocentos 

e trinta e seis reais), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 
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Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162010 Nr: 3040-78.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFdS, LNFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio João Ferreira 

Iglesias - OAB:MT 3.166-A, Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, 

Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, ROSIMEIRE CRISTINA 

ANDREOTTI - OAB:24.038, Vinicios Matos Pereira - OAB:13168/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163571 Nr: 5167-86.2012.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Cristina Leal Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natalie Cipriano Toledo - 

OAB:13074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

444,48 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 344,03 (trezentos e quarenta e 

quatro reais e três centavos), referente à custas e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar a caixa do item custas, 

preencher o valor correspondente, e após, digitar o CPF do pagante. O 

sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104534 Nr: 9536-94.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. V. Pirani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Ribeiro Rodrigues Silva 

- OAB:MT 12.081, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabel Cristina Guarim da 

Silva Arruda - OAB:6347/MT, Paulo Henrique Alves de Moraes - 

OAB:15409/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,99 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 224,77 (duzentos e vinte e quatro reais e 

setenta e sete centavos), referente à custas, e R$ 275,00 (duzentos e 

setenta e cinco reais), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

50,22 (cinquenta reais e vinte e dois centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209477 Nr: 9211-46.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilaine Pereira de Siqueira Oliver

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205674 Nr: 6983-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA SUELY RAMALHO DOS 

S CORBELINO - OAB:5037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 399,55 (trezentos e 

noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), referente à custas, e 

R$ 500,00 (quinhentos reais), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209271 Nr: 9076-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203264 Nr: 5649-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. A. da Silva Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251403 Nr: 7267-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – PARTE CONSTITUIR NOVO 

ADVOGADO

Nos termos da CNGC e considerando a petição de fls. , impulsiono os 

autos para que se proceda a intimação da parte para constituir advogado 

nos autos, no prazo de 10 dias. “Art. 998. Noticiada nos autos a renúncia 

do procurador da parte, não sendo a procuração outorgada a mais de um 

advogado, o Gestor judiciário deverá verificar se o patrono notificou 

validamente o seu constituinte. Se afirmativo, observar-se-á o prazo de 10 

(dez) dias contados a partir da notificação. Se negativo, intimar a parte 

pessoalmente para constituir novo advogado no prazo de dez dias.

 Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses do item anterior, decorrido o 

decêndio e mais 30 (trinta) dias sem constituição de outro procurador, 

remeter os autos à conclusão.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232202 Nr: 10611-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPFR, LFdMFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geancarlus de Souza Guterre - 
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OAB:GO-35.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel Ribeiro Rodrigues 

Silva - OAB:MT 12.081, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte (?), via 

matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. (?).

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95617 Nr: 525-41.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. R. Almeida & Cia Ltda, Cintia Rodrigues de 

Almeida Miguez, Ricardo Rodrigues de Almeida

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

à intimação da parte executado, para que se manifestem, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento sumário do mesmo e prosseguimento da 

presente Execução Fiscal, conforme fls. 155.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 53851 Nr: 2016-59.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Nos termos da CNGC impulsiono os presentes autos para que se proceda 

à intimação da parte requerido, para que se manifestem, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento, conforme fls. 96v.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177117 Nr: 11289-81.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuina Guimarães da Silva Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doracy das Neves Guimarães, 

Espólio de Jeronimo Ferreira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SANDRO LUIS 

COSTA SAGGIN, para devolução dos autos nº 11289-81.2013.811.0004, 

Protocolo 177117, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16003 Nr: 2673-11.1999.811.0004

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MHDSRPNRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE LUCCA CRUDO - 

D.P. - OAB:5760 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES, para devolução dos autos nº 2673-11.1999.811.0004, 

Protocolo 16003, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178857 Nr: 870-65.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabela de Melo Bretas Bosa, Miriam de Melo Bretas 

Bosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Administração de 

Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Capeleiro - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes AUTORAS, para que efetuem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 579,14 (quinhentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), a que 

foram condenados nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 277,73 (duzentos e setenta e sete reais e 

setenta três centavos), referente à custas, e R$ 200,96 (duzentos reais e 

noventa e seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74142 Nr: 3407-15.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarinda Teixeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Lopes Júnior, Rafael Martins Felício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andré Gustavo Siqueira 

Mendes - OAB:100401/RJ, Delço Rufino do Amaral - OAB:125.467, 

Rafael Sampaio Frisoni do Amaral - OAB:137134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebiades Lopes Júnior - 

OAB:2067 RJ, Rafael Martins Felício - OAB:MT 4.826-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes REQUERIDAS, para que efetuem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 1.677,22 (hum mil seiscentos e setenta e sete reais e vinte e 

dois centavos), a que foram condenados nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 735,05 (setecentos e 

trinta e cinco reais e cinco centavos), referente à custas, e R$ 841,72 

(oitocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o link: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235032 Nr: 12774-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdBdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLdCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Em cumprimento à decisão de fl . 207, impulsiono o feito para que sejam 

intimados os advogados, Rafael Rabaioli Ramos (OAB/MT 14.796) e 

Roldrigo Queiroz de Oliveira (OAB/MT 13.284-O) para que se manifestem 

sobre a petição da avó materna juntada às fl. 207/208), em 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162483 Nr: 3686-88.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.931,43 (hum mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 865,26 (oitocentos e sessenta e 

cinco reais e vinte e seis centavos), referente à custas, e R$ 965,71 

(novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), referente 

a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e 

cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181771 Nr: 3598-79.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGFD, CGdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

516,95 (quinhentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 284,78 (duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e 

oito centavos), referente à custas, e R$ 131,72 (cento e trinta e um reais e 

setenta e dois centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162487 Nr: 3694-65.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemary Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Card S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

569,19 (quinhentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 336,19 (trezentos e trinta e seis reais e dezenove 

centavos), referente à custas, e R$ 132,55 (cento e trinta e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3380 Nr: 119-11.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cesário dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO IRINEU ARAÚJO CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, TEREZINHA MENDES DO NASCIMENTO TROYANO - OAB:14884-B 

/ GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zoroastro Constantino 

Teixeira - OAB:743

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

254,37 (duzenetos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 170,37 (cento e setenta reais e trinta e sete 

centavos), referente à custas e o valor correspondente a R$ 84,00 

(oitenta e quatro reais) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar a caixa do item custas, preencher o valor 

correspondente, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, sendo 

endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157518 Nr: 9927-15.2011.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Pereira da Silva, Dioclecina Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macife S/A Materiais de Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92249 Nr: 6054-75.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara de Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garçastur - Circular Nossa Senhora 

Aparecida, Bruno Fernandes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Paulo Augusto de Souza - OAB:13324/MT, Wmarley 

Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

507,04 (quinhentos e sete reais e quatro centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 277,73 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e três 

centavos), referente à custas, e R$ 128,86 (cento e vinte e oito reais e 

oitenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203598 Nr: 5827-75.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rodobens S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

508,10 (quinhentos e oito reais e dez centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 279,79 (duzentos e setenta reais e setenta e nove centavos), 

referente à custas, e R$ 127,86 (cento e vinte e sete reais e oitenta e seis 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 
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14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203499 Nr: 5759-28.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Menegazzo Fontes da 

Silva - OAB:271802/SP, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis centavos), 

referente à custas, e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 

(cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258303 Nr: 11701-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amador Tolentino de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e 

noventa e quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239304 Nr: 15730-03.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Felipe de Souza Mesquita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069 e 84.400, Breiner Ricardo 

Diniz Resende - OAB:84.400-MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e 

noventa e quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13199 Nr: 2907-27.1998.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Corte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASETRAGO- ASSOC DAS EMISSORAS DE TV 

RADIODIFUSÃO DE GOIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 
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OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

141,51 (cento e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 111,81 (cento e onze reais e oitenta e um centavos) 

e o valor correspondente a R$ 29,70 (vinte e nove reais e setenta 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar a caixa do item custas, preencher o valor 

correspondente, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, sendo 

endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15288 Nr: 207-44.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Moreira Marques Parreira, Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Gustavo Paz 

de Oliveira, Lúcia Mara Paz de Oliveira, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a impugnação apresentada pela 

executada Lúcia Maria Paz de Oliveira às fls. 601/610 e, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, 

para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos acerca de referida 

impugnação e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167850 Nr: 10731-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziano Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Pires dos Santos, Lauriano Ribeiro 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a devolução da carta precatória 

pela Comarca de Trindade/GO, sendo ela parcialmente cumprida (positiva 

para Aparecida Pires dos Santos e negativa para Lauriano Ribeiro dos 

Santos)e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca de referida devolução e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155617 Nr: 7633-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Borges de Sousa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Carvalho Campos, Miriam Carvalho 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria Schneider 

Rueda - OAB:37171/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Cintia dos Arbues Nery da Silva - OAB:MT 9.923-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX FERREIRA DE 

ABREU, para devolução dos autos nº 7633-87.2011.811.0004, Protocolo 

155617, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261539 Nr: 13950-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Terezinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Garzella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LAZARO 

HUMBERTO PINTO DE FARIAS, para devolução dos autos nº 

13950-91.2017.811.0004, Protocolo 261539, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265891 Nr: 16704-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luci Antonia de Sousa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Mundo Amazonia Moveis e Utilidades 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX FERREIRA DE 

ABREU, para devolução dos autos nº 16704-06.2017.811.0004, Protocolo 

265891, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259050 Nr: 12203-09.2017.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Familia Serviços Ltda, Silvia Maria Aires Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Santos Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185, Marília Carolina Mota - OAB:21.206

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

12203-09.2017.811.0004, Protocolo 259050, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170629 Nr: 3053-43.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 45 de 846



 PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalci Francisco da Silva, Município de General 

Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Renato Silva Vilela - OAB:MT 17.368

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO SILVA 

VILELA, para devolução dos autos nº 3053-43.2013.811.0004, Protocolo 

170629, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223092 Nr: 4742-20.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heverton Fernandes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPEPPI - Instituto de Pesquisa e Elaboração de 

Projetos e Planos Integrados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43919/GO, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 4742-20.2016.811.0004, 

Protocolo 223092, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196072 Nr: 1168-23.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teodorico Narciso Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Benedito Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURICIO COSTA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 1168-23.2015.811.0004, 

Protocolo 196072, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118232 Nr: 634-61.1987.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCO BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASUKO UTSUNOMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THAIS ASSUNÇÃO 

NUNES, para devolução dos autos nº 634-61.1987.811.0004, Protocolo 

118232, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193825 Nr: 12958-38.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Albano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) APOENA CAMERINO 

DE AZEVEDO, para devolução dos autos nº 12958-38.2014.811.0004, 

Protocolo 193825, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 186123 Nr: 7196-41.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dantas Alves, Paulo Sergio Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DÉBORA SUZANA 

RAMOS DE MORAES ARMANDO, para devolução dos autos nº 

7196-41.2014.811.0004, Protocolo 186123, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170293 Nr: 2620-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Jonir de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SALDANHA FARIAS, para devo lução dos autos nº 

2620-39.2013.811.0004, Protocolo 170293, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99257 Nr: 4262-52.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Félix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 4262-52.2010.811.0004, 

Protocolo 99257, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206273 Nr: 7319-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozair Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 64, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160663 Nr: 1335-45.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil Sia - ME, Giovani Sia
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de intimação de penhora, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devendo 

acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para pagamento da 

diligência e comprovar nos autos, para cumprimento no endereço de 

folhas 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251409 Nr: 7270-90.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Elias, MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS, 

MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a petição e documentos de folhas 126/160 e 

correspondencias devolvidas de folhas 164/165, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235897 Nr: 13341-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Purcinio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls.74, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230466 Nr: 9363-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rizia da Silva Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que direito no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261050 Nr: 13654-69.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Carlos Vilela Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiales Vinicius Sirqueira Dias, Imobiliária Nelmar 

Ltda, Doraci Felisberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:14024/MT, HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - OAB:14.040, 

MADALENA BATISTA - OAB:20.837/MT

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre as certidões de fls.58 e 60, bem como manifestar 

querendo sobre a contestação de folhas 68/106, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223112 Nr: 4753-49.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFLC, FCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 48, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175566 Nr: 9284-86.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Leite de Oliveira

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 VISTOS.

 1. Com fundamento no art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88, INDEFIRO de plano o 

pedido formulado pelo executado de fls. 59/60, uma vez que é possível a 

compensação exclusivamente via precatório, o que não é o caso em voga.

 2. Veja o precedente:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO COM 

DÉBITO MANTIDO JUNTO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 

Precatório e requisição de pequeno valor são espécies diferentes de 

pagamento de débitos judiciais e, portanto, não se confundem, razão pela 

qual a compensação prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição 

Federal aplica-se exclusivamente quando o adimplemento se der por 

precatório, sendo inviável quando a execução se instrumentalizar pela via 

da RPV. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70047968862 RS, 

Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Data de Julgamento: 13/06/2012, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

27/06/2012)

3. Por outro lado, considerando a ordem de preferência elencada nos 

artigos 835, CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora (fl. 

58), por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do 

executado.

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

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

de acordo com o cálculo apresentado.

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

providências:

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

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

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

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

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

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275257 Nr: 4248-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. N. Bazi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, I, da Lei nº 5.474/68, 

CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo 

(art.919,CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827,§1º, CPC/2015).

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272989 Nr: 2938-46.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Recebo a emenda de fls. 22/23.

2. CITE-SE a Requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 04 DE 

JULHO DE 2018, às 17h30min, nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

INTIME-SE o autor por meio de seu advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público, se for o caso.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263655 Nr: 15280-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érica Farias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wanderley Romano Donadel - 

OAB:78870/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. CITE-SE por mandando a Requerida, no endereço declinado às fls. 04, e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 11 DE JULHO DE 2018, às 15hrs30min (HORARIO DE MATO 

GROSSO), nos termos do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por 

meio de seu advogado.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273688 Nr: 3373-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindomar Alves Câmara, Kássio Antonio Santos Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento nos artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por consequência, NOMEIO 

LINDOMAR ALVES CÂMARA curador provisório de KÁSSIO ANTONIO 

SANTOS CÂMARA, o qual ficará responsável pela administração e 

representação dos bens e demais atos da vida civil do interditando. 13. 

Frente às considerações da parte autora quanto ao quadro clínico do 

interditando, DETERMINO a realização de estudo psicossocial do caso em 

tela, pela equipe forense, cujo laudo deverá ser emitido em 20 (vinte) dias, 

observando-se os seguintes critérios: a) Entrevista pessoal com o 

interditando; b) Exame de documentos dos autos; c) 

Avaliação/exame/resumo da personalidade do interditando. 14. Ciência ao 

Ministério Público. 15. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267436 Nr: 17627-32.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRL Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo 

Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à 

execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) 

risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 

2. No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, 

porque, compulsando os autos, não se verificou a relevância da 

argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o 

acórdão vergastado não merece reparos. 3. Ademais, é certo que, a 

depender do caso, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo - soberano 

na análise dos fatos e provas dos autos - encontra óbice na Súmula 

7/STJ, porquanto seria necessária a incursão nos elementos 

fático-probatórios dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AREsp 627620/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/04/2015, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 14/05/2015) 11. Diante do exposto, INDEFIRO o 

efeito suspensivo aos embargos à execução. 12. CITE-SE a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias 

(art. 920, I, CPC/2015). 13. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225570 Nr: 6249-16.2016.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Luiz Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRL Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRAZIANE DELMONDES - 

OAB:17744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Galeno Nunes Ferreira - 

OAB:17115/MT

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico manifestação da parte autora, às fls. 

44/45, a fim de obter informações acerca do bem dado para garantir a 

execução.

2. Assim, INTIME-SE o Executado para que no prazo de 10 (dez) dias, 

junte documentos que comprovem que o bem dado como garantia está 

livre de qualquer ônus, bem como a cópia atualizada do CRV.

3. Consigno que no mesmo prazo, o executado informe o endereço que o 

bem possa ser encontrado.

4. Após, volte-me conclusos para análise do pedido de avaliação do bem.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275627 Nr: 4502-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katia Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Emilson Pimentel 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve a Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias fazer prova do alegado, mediante cópia de 

suas três últimas declarações de imposto de renda ou outro documento 

atualizado que efetivamente seja hábil e útil a comprovação da 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita ou em igual 

prazo recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, conforme 

preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da Constituição Federal, sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 321, parágrafo único, do CPC/2015).

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160472 Nr: 1087-79.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Gonçalves Ramos Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

1. INTIME-SE o executado, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275837 Nr: 4622-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Vieira de Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não indicou o 

valor da causa, requisito essencial da petição inicial (art. 319, V, 

CPC/2015). Assim, INTIME-SE o doutro procurador da requerente, para 

emendar a petição inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de atribuir o 

valor da causa. Sob pena de indeferimento, consoante dispõe no art. 321, 

parágrafo único c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

2. Ademais, consigno a parte requerente para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, recolher as custas processuais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, conforme o 

disposto no item 2.14.2.1, da Seção 14 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269752 Nr: 848-65.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camerino de Azevêdo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO ao requerido a baixa do 

gravame do veículo, sob alienação fiduciária, FIAT STRADAADVENTURE 

LOCKER, ANO 2010, MODELO 2011, CHASSI 9BD27844PB7338679, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos) reais (art.139, IV, CPC/2015).11.OFICIE-SE ao DETRAN local. 

12.CITE-SE o requerido, no endereço declinados na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 18 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).13.Nesta 

oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. 14.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173982 Nr: 7253-93.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Martins de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 VISTOS.

1. INTIME-SE o executado, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 49 de 846



contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167372 Nr: 10164-15.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleyson Costa Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MS/ 6.835

 VISTOS.

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

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls. 259/260, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência 

de honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor 

da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

3. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275153 Nr: 4173-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Caldeira Morzelle, Josimar 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não juntou o 

título executivo extrajudicial que ensejou a demanda, uma vez que é 

requisito essencial da petição inicial (art.798, I, “a”, do CPC/2015). Assim, 

INTIME-SE o doutro procurador do requerente, para emendar a petição 

inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de instruir a petição inicial com 

o título executivo extrajudicial. Sob pena de indeferimento e extinção, 

consoante dispõe no art. 801 c/c art. 924, inciso I, ambos do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264843 Nr: 16075-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raildes Aires da Costa Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Barra do Garças - Cooperativa de 

Trabalho Médico, Robisson Galvão de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Não obstante seja dificultosa a produção de prova negativa, mas é 

perfeitamente cabível que a parte autora se diligencie, por exemplo, por 

meio do envio de carta com aviso de recebimento à Unimed Araguaia, a fim 

de que comprove a negativa administrativa em fornecer o contrato, bem 

como a recusa em realizar o procedimento cirúrgico.

 2. Dessa forma, FACULTO a parte autora a emenda da inicial, com os 

documentos imprescindíveis, conforme determinado à fl. 48, sob pena de 

restar prejudicado a análise do pedido de tutela de urgência. FIXO prazo 

de 15 (quinze) dias.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273958 Nr: 3513-54.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice de Carvalho Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau Card S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO ao BANCO ITAÚ CARD S/A a 

exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao contrato de nº. 387347131, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), (art.139, IV, 

CPC/2015).15.OFICIE-SE à CDL regional.16.CITE-SE o requerido, nos 

endereço declinados na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 11 DE JULHO DE 2018, ÀS 

16h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).17.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

18.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248931 Nr: 5498-92.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Soares Bernardes Rodello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PARANATINGA, Josimar 

Marques Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Carlos de Oliveira - 

OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelos 

requeridos às fls. 93/108, são tempestivos. Outrossim, nos termos da 

CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, 

para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19291 Nr: 1941-93.2000.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOGARÇAS COM. E PART. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolo Freire Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA VANDERLÉIA AGUIAR - 

OAB:4417-B, RADIR GOMES DE SOUZA JÚNIOR - OAB:4.302/B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

262,26 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 178,26 (cento e setenta e oito reais e vinte e seis 

centavos), referente à custas e o valor correspondente a R$ 84,00 

(oitenta e quatro reais) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta 

Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, 

Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor 

não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 
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de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar a caixa do item custas, preencher o valor 

correspondente, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, sendo 

endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37813 Nr: 2154-55.2007.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Dutra Filho, Antônio Pazianotto, 

Francisco Bueno Melato, Idalina Aparecida T. Pazianotto, Leonor Bueno 

Melato, José Ricardo da Silva Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arquimedes Alves Figueiredo Júnior, Luiz 

Rodrigues Barros Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:4160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Evangelista Gonçalves 

- OAB:MT 2.006

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes AUTORAS, para que efetuem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 15.385,85 (quinze mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco 

centavos), a que foram condenados nos termos da r. Sentença. Este 

Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 7.753,96 (sete mil 

setecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), referente 

à custas, e R$ 7.531,44 (sete mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta 

e quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226189 Nr: 6582-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureliana Maria Vasco Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marizete Batista Rosa, Iramildes Gomes 

Barros, TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS, Cleuzilene Luíza de 

Oliveira, AFONSO MIGUEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA VASCO REIS - 

OAB:21362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto aos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da 

requerida.

 3. Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92032 Nr: 5887-58.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soldamat Máquinas e Equipamentos Ltda, 

Celma Sueli Lopes de Araújo, Wendell Lopes de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Lopes de Araújo - 

OAB:9465/GO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.829.38 (hum mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos), 

a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 814,24 (oitocentos e quatorze reais e vinte e 

quatro centavos), referente à custas, e R$ 914,69 (novecentos e 

quatorze reais e sessenta e nove centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao 

Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito 

bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil 

S/A, em nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do 

Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188167 Nr: 8809-96.2014.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Auto Socorro e Transportes Trevo Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Escrivania da 3ª Vara Cível, a fim de retirar a Carta 

Precatória, para seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 22934 Nr: 132-34.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Tadeu de Carvalho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tv Cidade, Vander Araújo de Souza, João 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, RICARDO RODRIGUES DE ALMEIDA - OAB:MT 12.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, João Acássio Muniz Jr - OAB:8872/MT, 

LÚCIO ROBERTO A. DOS REIS - OAB:OAB/MT 6.710, Lucio Roberto 

Alves dos Reis - OAB:6110-MT, Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Escrivania da 3ª Vara Cível, a fim de proceder a retirada 

do documento solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247884 Nr: 4797-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULLER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, 

Ivo Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo de 05 dias, complemente o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$18,00 

(dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83458 Nr: 6693-30.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Luiz Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdomiro Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261588 Nr: 13986-36.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA PEREZ, APPARECIDA CORREA PEREZ, 

CARLOS ROBERTO PEREZ, LEONARDO PERES FILHO, MARIA APARECIDA 

PEREZ NASCIMENTO, PAULO ROBERTO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO LOPES - OAB:223057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13986-36.2017 – Código 261588

Vistos.

Recebida a inicial foi designada audiência de conciliação, nos moldes do 

artigo 334, caput do Código de Processo Civil.

Os autores da ação requereram a não realização da audiência de 

conciliação alegando a inviabilidade do deslocamentos por ter uma das 

partes, bem como do nobre advogado que subscreve a peça idades 

avançadas.

Contudo, em que pese os argumentos vertidos pela parte, o artigo 334, 

§4º, inciso I do CPC preceitua que a audiência não será realizada quando 

ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual.

Portanto, é de bom alvitre oportunizar a parte adversa a se manifestar 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (art. 334, §5º, parte final, 

CPC).

De mais a mais, a parte que não puder comparecer poderá ser constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme disposto no §10 do artigo 334 do CPC.

Portanto, mantenho, por ora, a audiência aprazada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271141 Nr: 1706-96.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Moura, MARIA HELENA 

BEVILAQUA DE LUCCA, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva 

Romanato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO LIMINARMENTE a BUSCA E APREENSÃO dos seguintes 

maquinários: 05 tratores modelo, John Deer, modelo 6605, 4x4, 

CQ6605A029285, CQ6605A029322, CQ 6605A029339, CQ6605A029358, 

CQ 6605A029379, 05 plantadeira marca John Deere, modelo 9218: 

CQ9218A012557, CQ9218A012527, CQ9218A012556, CQ9218A012236 e 

CQ9218A012526, 04 plataformas de corte marca John Deere, modelo 622: 

CQ0622A039492, CQ0622A039491, CQ0622A039426 e CQ0622A039427 

a ser cumprido por meio de mandado judicial, devendo no ato de 

apreensão ser efetuada a entrega do bem e seus respectivos 

documentos. Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC/2015, após a 

apreensão do veículo determino que o senhor meirinho deposite-o em 

favor do autor ou na pessoa de quem este indicar mediante termo de 

responsabilidade, restando vedado o depósito em favor de terceiros, 

funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da 

CNGC. Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça 

deverá proceder a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, cientificando-o 

acerca do conteúdo da petição inicial, bem como dos prazos, providências 

e sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir 

transcritas: Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida 

indicada pelo credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução 

da liminar, obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.Poderá o réu apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a execução da liminar. 

Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia do requerido (artigo 344, do Código de Processo Civil). 

Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado ao 

autor o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 

18 de abril de 2018.CARLOS AUGUSTO FERRARIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 17779 Nr: 10-55.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Elétrica Beira Rio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Adolfo Taiul - 

OAB:8208

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, abrindo VISTAS ao patrono do 

executado, para no prazo de CINCO dias, informar o CPF/CNPJ e dados 

bancários para expedição de Alvará Eletrônico para levantamento do valor 

bloqueado nos autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267385 Nr: 17584-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5952 Nr: 1302-17.1996.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-LEASING S/A-ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica de Motores Planalto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250842 Nr: 6843-93.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO RODOVIÁRIO TRANSCARMEN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS QUEIROZ E VIEIRA DA SILVA LTDA. - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Henrique Miranda 

Belotti - OAB:237265/SP, PASCOAL BELOTTI NETO - OAB:195991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268624 Nr: 37-08.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Socorro Pit Stop Ltda Me, Cássia Santos 

Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5828 Nr: 84-85.1995.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEC - Instituição Diamantinense de Ensino & 

Cultura, Espólio de Oswaldo Soler, Espólio de Ivoni Fuster Corby Soler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152997 Nr: 4079-47.2011.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Sergio Costa Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilma Graça das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, 

Thyago Monteiro de Oliveira - OAB:13.429 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 9.641-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRAN KARLOS DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 4079-47.2011.811.0004, 

Protocolo 152997, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159365 Nr: 12319-25.2011.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nielmo Ferreira Nascente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ladislau Cristino Côrtes, Espólio de 

Regina Barbosa Côrtes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Mirian Lucia Honorato - OAB:MT 

14.699, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO BORGES 

ANDRADE, para devolução dos autos nº 12319-25.2011.811.0004, 

Protocolo 159365, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242051 Nr: 738-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA JACINTA DA SILVA, Lucilene Alves Dantas 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO BORGES 

ANDRADE, para devolução dos autos nº 738-03.2017.811.0004, Protocolo 

242051, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155027 Nr: 6762-57.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fátima Aparecida de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Avelino Veríssimo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA ANGELICA GONÇALVES 

BASTOS - OAB:OAB/RS 37.176, Pollyana Soares Matos - OAB:MT 

18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178004 Nr: 12278-87.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GQdFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdFGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA DA SILVA 

BORGES - OAB:21.119, LARA CRISTINA GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:43.966

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

informar o CPF e dados bancários do requerente, para expedição de 

alvará eletrônico do valor depositado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156739 Nr: 9000-49.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soubhia e Cia Ltda, Marcio Aparecido Moreira Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teodorico Narciso Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B, Thiago Queiroz 

da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85153 Nr: 8289-49.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Geraldelhe de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acacio Alves Sousa - 

OAB:14.724-B, RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB:16056

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 248242 Nr: 5046-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nercino Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto,Decido:I – Presente os indícios de materialidade e 

autoria, RECEBO a denúncia.II – Cite-se o réu para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se o 

acusado possui ou não condição de constituir advogado.III - Informada a 

impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio a Drª. Lindalva de 

Fátima Ramos para promover a defesa dativa do acusado, devendo ser 

remetido os autos à Defensoria Pública.Cite-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Barra do Garças, 07 de agosto de 2017FRANCISCO NEY 

GAÍVAJUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19048 Nr: 150-89.2000.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weber Alves de Abreu, Lucimara de Abreu Alves, 

Felisberto Alves, Maria Júlia Queiroz Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ondas Alves, Ivone Alves Rodrigues, Wiara de 

Abreu Alves da Silva, Espólio de José Ambrósio Alves, Ione Alves de 

Oliveira, Espólio de Palmira Moreira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2.342-A/MT, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A, João 

Augusto de Oliveira Dolzan - OAB:6.515/MT, MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2.342-A/MT, Ivan Szeligowiski Ramos - OAB:2296-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes AUTORAS, para que efetuem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 128,94 (cento e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 52,74 (cinquenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos) e o valor correspondente a R$ 76,20 (setenta e seis reais e 

vinte centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar a caixa do item custas, preencher o valor 

correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, sendo 

endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181482 Nr: 3328-55.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila de Farias Lovo - 

OAB:114378/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

654,89 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), 
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a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e 

quarenta centavos), referente à custas, e R$ 278,04 (duzentos e setenta 

e oito reais e quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente 

a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83948 Nr: 7153-17.2008.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP, SEBASTIÃO CARLOS ARAUJO PRADO - 

OAB:10001 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

384,51 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 284,06 (duzentos e oitenta e quatro reais e 

seis centavos), referente à custas e o valor correspondente a R$ 100,45 

(cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar a caixa do item custas, 

preencher o valor correspondente, e após, digitar o CPF do pagante. O 

sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178925 Nr: 959-88.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B2W - Companhia Global do Varejo Americana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT - 16.846/A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

507,07 (quinhentos e sete reais e sete centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 276,59 (duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos), referente à custas, e R$ 130,03 (cento e trinta reais e três 

centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem 

reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado 

desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente nº 

52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7106 Nr: 23-69.1991.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LION S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ociron Guesser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.162,80 (hum mil cento e sessenta e dois reais e oitenta centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 997,90 (novecentos e noventa e sete reais e noventa 

centavos), referente à custas e o valor correspondente a R$ 164,90 

(cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos) ao Cartório 

Distribuidor não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na 

Conta corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em 

nome de Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, 

CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar a caixa do item custas, 

preencher o valor correspondente, e após, digitar o CPF do pagante. O 

sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161163 Nr: 2001-46.2012.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurimar Aparecida Freitas Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Carlos Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

4.259,96 (quatro mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.026,18 (dois mil e vinte e seis 

reais e dezoito centavos), referente à custas, e R$ 2.133,33 (dois mil 

cento e trinta e três reais e trinta e três centavos), referente a taxa, e o 

valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao Cartório Distribuidor não oficializado desta Comarca, 

mediante depósito bancário na Conta corrente nº 52.600-2, Agência 

7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório Distribuidor não 

oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 14.952.873/0001-09. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, marcar as caixas dos itens custas e taxa, preencher os 

valores correspondentes, e após, digitar o CPF do pagante. O sistema irá 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca, 

sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223378 Nr: 4891-16.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Tiagos de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THIAGO BORGES 

ANDRADE, para devolução dos autos nº 4891-16.2016.811.0004, 

Protocolo 223378, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118191 Nr: 219-10.1989.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Gervásio de Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 219-10.1989.811.0004, 

Protocolo 118191, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174153 Nr: 7465-17.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hirving da Silva Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA MORAES 

AMORIM, para devolução dos autos nº 7465-17.2013.811.0004, Protocolo 

174153, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 54585 Nr: 2197-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marques Nogueira, Thais Regina 

Ferrari Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Vinícius Lira Neves - OAB:362.290/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340, Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 Vistos.

Intimem-se como requerido, oportunizando aos executados a ao Banco da 

Amazônia S/A se manifestarem acerca do pedido de expropriação 

estampado as fls. 317.

Após as manifestações, voltem-me conclusos para a análise do pedido de 

item 03.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271515 Nr: 1969-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LUZIO DIAS, MIRYAN FÁTIMA TOLEDO 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO XAVIER DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO VANDERLEI DERIGGI - 

OAB:51389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de carta precatória com a finalidade de inquirir testemunhas 

arroladas às fls. 04/05. No entanto o despacho de fl. 134 diverge da 

pretensão da referida carta, motivo pelo qual revogo o despacho de fl. 

134.

Designo dia 12 de junho de 2018, às 15h00min (horário de MT).

 Informe ao Juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

 Intime-se a testemunha inquirida.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183198 Nr: 4846-80.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMF, DFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone dos Santos Moreira 

Ferreira - OAB:MT 19350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 183198

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por João Miguel Ferreira 

Barbosa, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora Danila 

Ferreira de Oliveira, em face de Divino José Lobo Barbosa.

 Conforme se vê no requerimento de fls.119, a exequente pugna pela 

penhora de bens em nome do executado, entretanto não há nos autos os 

dados necessários para o efetivo deferimento do pedido.

 Sendo assim, abra-se vista à autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe o número do CPF do executado, bem como apresente planilha de 

cálculo atualizada, face ao lapso temporal percorrido desde a última 

atualização.

Após a manifestação, voltem-me concluso para análise do pleito e tomada 

das providências cabíveis.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 14484 Nr: 76-69.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eletrogeral Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - OAB:5071, 

Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, Ivo Matias - OAB:MT 

1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LOPES TEIXEIRA - 

OAB:5397/GO, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, Kamill 

Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT

 Vistos.

 Acerca da petição de fls. 1384/1386, diga o perito.

 Após a manifestação do perito, digam as partes e venham-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 150074 Nr: 9714-43.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Duarte de Moraes, Betânia Anunciação Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Norberto Schwantes, Gerthud 

Schwantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos.

 Trata-se de feito já sentenciado. Assim, o pleito da autora juntado às fls. 

127/128 deverá ser buscado na via própria.

 Cumpra-se os atos pendentes.

 Após, com baixas e anotações de estilo, ao arquivo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251463 Nr: 7312-42.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Alves de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL 

ESPECIALIZADA - INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 83/93 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166098 Nr: 8427-74.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdS, KdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão de decurso de prazo da intimação, 

acostado em fls. 140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212035 Nr: 10697-66.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emidio Alves Guimarães

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

Esteves, Divina Rosa de Almeida, Luziel Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathalia Cristina Ferreira 

Montes - OAB:MT 19.076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 59, tendo 

e vista que a parte ré não apresentou contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175584 Nr: 9310-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Sena Corado Otiai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 167, 

inexistindo no autos manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204938 Nr: 6553-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSV, TCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 16062 Nr: 256-85.1999.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Fratari Bonito, Adriana Bernal Bonito, 

José Carlos Marques Nogueira, Thais Regina Ferrari Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Paulo Zambrim 

Mendonça - OAB:MT 6.576, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT, Nilton 

Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan 

Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, Ivo 

Matias - OAB:MT 1.857

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento do complemento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, no valor de R$ 7,00 (sete reais), para cumprimento do mandado 

judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153393 Nr: 4658-92.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Elisabete Carolino da Rocha, Clarice Pereira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS, VPdS, Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a petição que informa o depósito de Saldo 

Remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265402 Nr: 16424-35.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 52/90 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 220367 Nr: 3055-08.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRdS, MRdS, JLRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a diligência infrutífera do Oficial de Justiça, 

conforme a certidão de fls 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168089 Nr: 11059-73.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. de Andrade e Cia Ltda, Valdivino Batista 

de Andrade, Maria Matias Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT/17980/A, 

TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 132, 

tendo e vista que a parte ré não apresentou contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80045 Nr: 3441-19.2008.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Paz de Oliveira, Gustavo Paz de 

Oliveira - ME, Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Patrícia Maria Simões Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Edson Azolini - OAB:MT 3094

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentar manifestação nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269798 Nr: 887-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Romeu Luiz Bokorni, Aline Rosa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Epaminondas Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:5.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, em cumprimento ao que determina a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

Seção 4, Item 6.4.3.1, ENVIAR a síntese da petição inicial, ou sua 

integralidade (de arquivo do Word e não em PDF) para o e-mail da vara: 

bg.4cível@tjmt.jus.br; a fim de possibilitar agilidade para expedição do 

edital de citação, tendo em vista a indisponibilidade de tempo e de servidor 

nesta Escrivania para digitação da peça preambular, face sua extensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214309 Nr: 12043-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Vera Lúcia Carvalho Santos, Wellington 

Carvalho Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celio José Cella, Adriana Carvalho dos Santos, 

Naiara Carvalho Cella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 36,00 (trinta e seis reais), para cumprimento do mandado judicial 

expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180848 Nr: 2753-47.2014.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, apresentar manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196782 Nr: 1675-81.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Pereira da Cruz de Castro, Baltazar Menezes de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Sérgio Alves Souza, 

Keila Pereira Gonçalves, Jurandir de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A
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 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 113, 

tendo e vista que a parte ré não apresentou contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170003 Nr: 2259-22.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirley Rosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Madalena da Assunção - 

OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, retirar os documentos de fls. 10/11, desentranhados, 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205333 Nr: 6777-84.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. W. W. LOPES - ME, Aaron Wesley Wilber 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADOS(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar o edital de citação para posterior publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180419 Nr: 2360-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADOS(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, retirar o edital de citação para posterior publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 21711 Nr: 556-76.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, conforme a 

determinação do despacho de fls. 245.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259166 Nr: 12305-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Humberto Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar sobre a certidão do Gestor de fls. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 7696 Nr: 2120-32.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdAVePL, GB, GBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT, Jeanne Karla Ribeiro - OAB:8367/MT, Marcelo 

Augusto Borges - OAB:MT 6.189, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450, RUBENS BORTOLI JUNIOR - OAB:OAV/MT 5.620

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 332, 

tendo e vista que não houve manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 104198 Nr: 9200-90.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. N. da Silva - Me, Maria Elizabeth Rodrigues 

Arrais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 128, 

tendo e vista que não houve manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 196608 Nr: 1529-40.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdC, MAdC, Luciana Maria da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Sandro de Freitas Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 48, tendo 

e vista que não houve manifestação das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192072 Nr: 11741-57.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Estevão Alves Guimarães, Luciélio Ferreira 

Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Ambrósio Alves, Lucimara de 

Abreu Alves, Wiara de Abreu Alves da Silva, Weber Alves de Abreu, 

Felisberto Alves, João Henrique Cardoso da Silva Alves, Ondas Alves, 

Ivone Alves Rodrigues, Ione Alves de Oliveira, Maria Júlia Queiroz Alves, 

José Marcos Alves, Manoel José Carvalho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maira Lice Sampaio Santana - 

OAB:MT 17.444, MÁRCIA MARIA NOGUEIRA GUIMARÃES - 

OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 101, 

tendo e vista que não houve manifestação do requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199048 Nr: 3153-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene Farias de Almeida - Eireli EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 78, tendo 

e vista que a parte ré não apresentou contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 69736 Nr: 3194-72.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10(dez) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento definitivo e inicio do prazo prescricional, conforme 

determinado no despacho de fls. 174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 80080 Nr: 3471-54.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bamerindus Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antônio Zanutto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 397, 

tendo e vista que não houve manifestação da(s) parte(s) interessada(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174291 Nr: 7637-56.2013.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - 

OAB:14005/MT

 Com estes fundamentos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, em consequência, reconheço 

a existência da união estável entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, dissolvendo-a neste ato.Condeno o requerido ao 

pagamento de R$500,00 a título de honorários advocatícios em favor da 

Defensoria Pública, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. 

Custas pelo requerido. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se.Barra do 

Garças/MT, 26 de abril de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198761 Nr: 2980-03.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

377,04 (trezentos e setenta e sete reais e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,59 (duzentos e setenta e seis reais e ciquenta e 

nove centavos), referente à custas e o valor correspondente a R$ 100,45 

(cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor não 

oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta corrente 

nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de Cartório 

Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar a caixa do item custas, 

preencher o valor correspondente, e após, digitar o CPF do pagante. O 

sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta 

Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 267214 Nr: 17489-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Nunes Viana, Guilherme Rodrigo Lopes 

Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 275640 Nr: 4513-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emivaldo Luiz Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, os, as) advogado(a, 

os, as) do(a) recuperando(a) para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca do Cálculo de Liquidação de Pena de fls. 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 99839 Nr: 4842-82.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Souza Coelho, Walter José 

Gomes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 60 de 846



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:MT 16.747

 Decisão Autos 99839 3. Dispositivos a) Revogo a prisão do réu Walter 

José Gomes; b) Expeça-se alvará de soltura e, junto com o alvará, 

expeça-se mandado para intimação do réu Walter José Gomes quanto à 

sentença. c) Caso transitada em julgado a condenação quanto a Walter 

José Gomes, expeça-se guia de execução penal definitiva quanto a este 

réu e, além disso, remeta-se a ação penal para o Eg. TJMT, quanto ao 

recurso de apelação de Francisco de Souza Coelho; d) Cumpra-se. Barra 

do Garças, 27.4.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226446 Nr: 6742-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Péricles Santos Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

FABIANA SILVA DOS SANTOS - OAB:193877/SP, Vinicius de Oliveira 

Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Sentença Autos nº 6742-90.2016.811.0004 (226446) 3. Dispositivo a) 

Condeno o denunciado Péricles Santos Botelho como incurso na sanção 

do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos 

de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto (art. 33, § 

2°, alínea ‘b’, CP); b) Condeno-o em 500 (quinhentos) dias-multa, na razão 

de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 43, Lei 11.343/06); c) Concedo o 

direito de recorrer em liberdade, condicionanda à manutenção atualizada 

de endereço; d) Confisco, em prol da União (art. 63, §1º, Lei 11.343/06), o 

valor apreendido (R$ 1.490,00), conforme depósito de fl. 47, devendo ser 

revertido ao Funad; e) Intime-se o réu para retirada da tornozeleira 

eletrônica, bem como para retomar a posse do cheque de fl. 49; f) Custas 

judiciais pelo réu; g) Destruam-se os entorpecentes apreendidos; h) No 

executivo de pena, anote-se a detração de 4.6.2016 (fls. 6) até 

11.11.2016 (fl.155); i) Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), forme-se o Executivo de Pena, remeta-se 

ao Juízo da Execução Penal e, ao fim, arquive-se; j) Na intimação do réu 

quanto à sentença, seja cumprido o item 7.16.1, III, CNCGJ-TJMT; k) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. l) Arquive-se, após o 

trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 10408-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 3. Dispositivoa)condenado o réu José Leonardo Nunes Costa nas 

sanções do art. 121, § 2º, inc. IV, CP, aplico-lhe a pena de 15 (quinze) 

anos de reclusão, em regime inicial fechado;b)Nego ao réu o direito de 

recorrer em liberdade;c)Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça 

Eleitoral (art. 15, inc. III, CF/88), forme-se o Executivo de Pena, remeta-se 

ao Juízo da Execução Penal;d)Condeno o réu em custas;e)Publicação na 

forma do art. 493, CPP. Intimação neste ato. Registre-se. Cumpra-se. Barra 

do Garças, 27.04.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 10408-02.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 Decisão

Autos nº. 10408-02.2016.811.0004- Cód. 231920

1. Diante da decisão juntada às fls. 850/851, oriunda do juízo da Comarca 

de Cachoeira Alta-GO, autorizando, de modo excepcional, que o acusado 

cumpra sua prisão naquela comarca, determino que o acusado aguarde 

sua transferência para a aludida comarca nas dependências do 2º 

Batalhão de Polícia Militar de Barra do Garças-MT.

2. Cientifique-se o Comando da Policia Militar local sobre o teor desta 

decisão.

3. Cumpra-se imediatamente.

Barra do Garças, 27.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 194313 Nr: 66-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovanne Carlos Andrade Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos de cód. 194313

 1. Trata-se de executivo de pena em desfavor de Giovanne Carlos 

Andrade Souza, nascido dia 04.07.1995, filho de Wilton Souza Filho e de 

Maria de Fátima Andrade Souza, condenado por infringir o art. 33, caput, 

da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90, reconhecendo-se a 

atenuante descrita no art.65, inciso I, do Código Penal, com guia de 

execução provisória de fl.05, revelando pena corpórea de 04 (quatro) e 

02 (dois) meses, por fatos cometidos 12.08.2014, recebida a denúncia em 

03.11.2014, com prisão em flagrante delito no dia 12.08.2014.

2. Não havendo discordância do cálculo de pena de fl. 46, por parte do 

Ministério Público e também da defesa, foi homologado o cálculo.

3. O recurso interposto foi parcialmente provido (fl. 60/69), decidindo para 

que o apelante inicie o cumprimento de sua pena em regime menos 

gravoso, no caso, o semiaberto, por se enquadrar no artigo 33, § 2°, 

alínea b, do Código Penal.

4. Foi designada audiência admonitória para o dia 24.08.2015.

5. O réu obteve alvará de soltura no dia 24.07.2015.

6. Em audiência admonitória realizada no dia 24.08.2015 (fls. 78-78v), o 

MM Juiz fixou as seguintes deliberações: “1. Suspendo a execução da 

presente pena privativa de liberdade, uma vez que o reeducando 

encontra-se preso cautelarmente (autos cód. 206246), retroagindo a 

suspensão à data da prisão; 2. Uma vez que o édito cautelar foi proferido 

por este Juízo, certifique nos autos eventual soltura do reeducando no 

referido processo crime e/ou sentença a ser ali proferida”.

7. Em fl.103/104 o diretor da cadeia pública de Barra do Garças/MT 

apresentou o oficio informando que o acusado seria isolado pelo prazo de 

10(dez) dias, com medida preventiva cautelar e de manutenção em 

restabelecer a no estabelecimento penal sendo aberto na data do dia 

24.10.2017(PAD).

8. O Ministério Público manifestou por requisitar informação do teor do 

ofício de fls.103/104.

9. Com a notícia de falta grave (fl. 103-104) e informação de instauração 

de PAD, deve-se aguardar a posterior juntada de ato decisório 

administrativo punitivo, para eventual homologação e determinação de 

consequências da falta grave.

 10. Detecta-se que, nos autos de cód. 207960/Primeira Vara (fls. 98-101), 

o qual gerou a suspensão da execução (fls. 78-78v), o reeducando 

Giovanne Carlos Andrade Souza foi agraciado pela liberdade provisória 

em 23.02.2017, data que, a partir da qual, conforme decisão de fls. 

78-78v, deveria ter sido retomado o cumprimento da pena neste executivo.

 11. Assim, fixo as seguintes condições de cumprimento do regime 

semiaberto:

 a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 
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Univar, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais, todos os 

sábados.

c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 d) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 e) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

f) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

g) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 h) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 12. Intime-se o reeducando, para imediato cumprimento das condições.

 13. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 26.04.2017

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267349 Nr: 17564-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMAR PEREIRA DA SILVA, Filiação: 

Luzia e Vilmondes, brasileiro(a), convivente, operador de maquinas, 

Telefone 99248-9214. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO AUTOR DO FATO ACIMA 

QUALIFICADO DA APLICAÇÃO IMEDIATA DAS SEGUINTES MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE OBRIGAM: Assim, constatada, em tese, 

a violência doméstica praticada pelo ofensor, as medidas necessárias se 

impõem a fim de proteger a incolumidade da ofendida, e por isso aplico de 

imediato e a requerimento da vítima as medidas constantes do artigo 22 da 

lei 11.340/2006, e determino:1. Proibição de aproximação da ofendida, de 

seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) 

metros; 2. Proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3. Proibição do autor da 

violência de frequentar o seguinte local: residência da vítima, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida.Deixo de fixar as 

demais medidas requeridas diante de sua impertinência, incompatibilidade 

e/ou a necessidade de instrução probatória. Desta forma, aplico a medida 

determinada no §4º do artigo 22, e estipulo multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) caso haja descumprimento das medidas 

protetivas impostas, concernentes a obrigação de fazer atinente a 

disposição do artigo 461 do Código de Processo Civil. Comunique-se a 

douta autoridade policial desta decisão, para em caso de resistência do 

representado, seja prestado o auxílio necessário, na forma que dispõe o § 

3º do artigo 22 da Lei 11.340/2006. Intime-se a vítima, primeiramente, como 

determina o art. 21, da Lei n. 11.340/2006, bem como para, querendo, que 

procure atendimento jurídico perante a Defensoria Pública desta Comarca. 

Intime-se o agressor, para que tenha ciência integral desta decisão e 

cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, consignando que em caso 

de descumprimento poderá ser decretada a sua imediata PRISÃO. 

Consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá fazer a leitura de todo o 

conteúdo desta decisão ao agressor para o cumprimento das medidas 

protetivas. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Aguarde-se o prazo de 03 (três) meses. Após, decorridos 03 (três) 

meses da aplicação das medidas protetivas, sem que tenha havido 

notícias de novos incidentes envolvendo o agressor, determino a 

intimação da vítima para que informe no prazo de 05 (cinco) dias, a 

necessidade da continuidade da vigência das medidas protetivas, 

oportunidade em que deverá demonstrar a imprescindibilidade das 

mesmas, sob pena de revogação, uma vez que não podem subsistirem 

indefinidamente, importando o seu silêncio em demonstração de 

desinteresse.Traslade-se cópia desta decisão para o inquérito policial 

caso seja protocolado neste juízo.Em virtude da urgência da medida, 

servirá a presente como mandado de intimação.Intime-se e se cumpra 

COM URGÊNCIA. Barra do Garças/MT, 06 de dezembro de 2017.Douglas 

Bernardes Romão, Juiz de Direito em subst. Legal

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Proceda-se 

intimação do réu Vilmar Pereira da Silva por edital, com prazo de 90 dias 

(CPP, art. 392, VI, § 1º).Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janeth da Guia V. M. P. 

Leal, digitei.

Barra do Garças, 02 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 222878 Nr: 4601-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Goveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

18/06/2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 202377 Nr: 5161-74.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMSBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva 

estatal contida na denúncia, para o efeito de condenar o acusado 

RHENNER MAWAN SOUZA BARBOSA GOMES como incurso nas sanções 

do artigo 146, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal c/c art. 5º, III 

e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006 e absolve-lo da acusação do 

cometimento do delito previsto no art. 154-A, do Código Penal, nos termos 

do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 230831 Nr: 9646-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Goveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Nunes de Sousa 

Filho - OAB:15027-A, Hugo Ramos Vilela- Defensor Público - OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a solenidade anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 

18/06/2018, às 13:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Proceda-se com as intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010710-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO GOUVEIA FRANCO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO)

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

1. Cuida-se de processo remetido pela instância superior diretamente a 

este gabinete. Assim sendo, promova a secretaria as intimações 

eventualmente reclamadas pelo feito, praticando desde já os atos 

necessários para execução do julgado, se for o caso. Exigindo o 

processo prévia manifestação deste juiz antes da materialização de 

qualquer ato por parte da secretaria, renove-se a conclusão mediante a 

correta triagem. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MARQUES MEDRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MENDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REFRISHOP COMERCIO DE REFRIGERACAO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente MAURICIO COSTA BARBOSA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: MAURICIO 

COSTA BARBOSA - MT19457/O para se manifestar acerca da 

correspondência e indicar novo endereço , no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ORGINO CASTONON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8011307-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LAURINDO DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE TEREZINHA SCHMEIER (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de oitiva de testemunha designada para o dia 05/06/2018 Hora: 09:30 

(horário de Cuiabá/MT), na sede do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Barra do Garças - MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8011307-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LAURINDO DA SILVA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE TEREZINHA SCHMEIER (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte requerida, ADRIANO VILELA GIOMETTI, 

OAB/MT 10.911-B, para comparecer à audiência de oitiva de testemunha 

designada para o dia 05/06/2018 Hora: 09:30 (horário de Cuiabá/MT), na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças 

- MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011051-52.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1. Tendo em vista o não cumprimento de sentença por parte da executada, 

bem como os pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 do CPC, observando os princípios orientadores da 

celeridade e da informalidade, DETERMINO seja intimado o executado para 

no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar 

o pagamento referente à sua condenação, sob pena de incorrer no 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado, bem 

como 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, nos termos 

do § 1º do mencionado artigo 523. 2. Ultrapassado o prazo acima e não 

tendo ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora 

por meio das ferramentas eletrônicas. 3. Expeça-se o necessário. 4. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINDERLEIA BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A, para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001117-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY BARROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001117-24.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDINEY BARROSO 

Pólo Passivo: JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA Vistos, etc. O processo não 

se encontra pronto para julgamento. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer c/c danos morais, em razão da não transferência de documento de 

um veiculo adquirido pelo reclamado. Em que pese a certidão (ID 

11545142), informando que o réu foi devidamente citado, ao analisar a 

certidão do oficial de justiça (ID 10139091), o mesmo informou que não foi 

possível citar ou intimar o reclamado diante da sua incapacidade, visto que 

encontrasse prostado em uma cama, sem reação, usando fraldas 

geriátricas e aos cuidados de seu filho. Sendo assim, o polo processual 

não esta devidamente preenchido. Com base no artigo 76 do CPC, 

intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito no prazo 

de 30 (trinta) dias. Após, retornem os autos para despacho, e/ou não 

sendo apresentada nenhuma manifestação da reclamante devolvam os 

autos para sentença de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000942-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HATYLA GUALBERTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

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

do(a) REQUERENTE: JULIANO SGUIZARDI - MT0016483A,para que, nos 

termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000387-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LINACY SOUSA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A.para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE ANDRADE GALVAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 2.284,66, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000388-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIVA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000389-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDECI JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 
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Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA LAYSLA AFONCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0009980A (ADVOGADO)

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NADIR APARECIDO MARQUES (REQUERIDO)

ZENAIDE APARECIDA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000111-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: MIRNA LAYSLA AFONCO 

DE SOUZA Pólo Passivo: NADIR APARECIDO MARQUES e outros (1) 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. 

Verifica-se que na condição que se encontra o presente processo 

merecia extinção por ilegitimidade de ambas as partes, pois a parte autora 

não é a proprietária do veiculo objeto do processo, e as partes 

reclamadas são pessoas físicas, cabendo a parte autora ingressar contra 

o proprietário do citado caminhão envolvido no acidente ou a empresa ao 

qual o funcionário que dirigia o caminhão prestaria serviços. No entanto, 

oportunizo a parte autora a devida regularização do polo processual, 

emendando a inicial, caso queira, no prazo de 10 (dez) dias, devendo os 

autos voltarem conclusos para sentença com ou sem manifestação após 

o transcurso do prazo. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000396-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CORDEIRO DE FARIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011029-91.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DE FREITAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A (ADVOGADO)

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIENY DA SILVA BOHRER (REQUERIDO)

JORSIMAR LUIZ DE MORAES (REQUERIDO)

ALEX CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

LAIANI PAULA FERREIRA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados ANDRE LUIZ 

LOPES FERREIRA - MT0018599A e PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES - MT0008988A-O e ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES - 

MT0014036A, para que compareça à audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 05/06/2018 Hora: 10:15 (MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JALLES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Autos n.º 1002077-77.2017.811.0004 Pólo ativo: JALLES FRANCA Pólo 

Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355 I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde aduz em resumo a parte autora 

que dirigiu-se a agência bancaria do réu para sacar seu saldo de PASEP e 

não conseguiu, e por ter 81 anos de idade e não ter seu problema 

resolvido ingressa com a presente. O reclamado na contestação aduz que 

o programa do PIS/PASEP tem seu próprio regulamento e dessa forma não 

poderia alterar as datas e liberar os valores para o autor, de modo que 

requer a improcedência da inicial. Pois bem, em analise aos documentos 

anexados ao processo, verifico que no próprio extrato apresentado pelo 

autor informa que o valor do PASEP somente estaria disponível a partir de 

22/02/2018, dessa forma, o Banco réu não pode ser responsabilizado, 

visto que estes programas já possuem cronogramas de pagamentos 

pré-estabelecidos, e dessa forma o autor não incorreu em nenhum abalo 

moral, visto que na data programada recebera a quantia devida. Dessa 

forma, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida, tendo em vista 

que não restou provado a falha na prestação do serviço. 4.DISPOSITIVO 

Por todo o exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY SOUZA DE MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT0004062A,para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 243239 Nr: 1552-15.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIOVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Isabelle de Baptista - OAB:MT 19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 INTIMAÇÃO ADVOGADOS<<BR>Declarada aberta a audiência, o MM. Juiz 

proferiu a decisão doravante transcrita: “Vistos, etc. Ante o conteúdo do 

ofício juntado às fls. 57, em conformidade com os princípios basilares do 

Juizado Especial, notadamente a celeridade, a informalidade e a economia 

processual, designo o dia 15/05/2018 para realização de solenidade em 

que este juízo deliberará quanto ao recebimento ou não da exordial 

acusatória, cujo ato se materializará precisamente às 14h45min. Ademais, 

DETERMINO a retificação da capa dos autos, devendo constar o nome dos 

advogados cadastrados nos autos. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Notifique o Ministério Público. Cumpra-se”. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Heberth Vinicius Lisboa de Sousa, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.>

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 227019 Nr: 7060-73.2016.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Otaviano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nunes de Souza 

Filho - OAB:MT 15.027 A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

ATA

DE AUDIÊNCIA

Número do Processo: 7060-73.2016.811.0004 Código: 227019

Natureza: Ação Penal

Parte Autora: Ministério Público

Data e horário: terça-feira, 17 de abril de 2018.

PRESENTES

Juiz de Direito: Fernando da Fonsêca Melo

Promotora de Justiça: Hellen Uliam Kuriki

OCORRÊNCIAS

Declarada aberta a audiência, o MM. Juiz proferiu a decisão doravante 

transcrita: “Vistos, etc. Não obstante a ausência do denunciado e do 

patrono da sua causa, pois devidamente intimados no dia 14/03/2018, 

conforme se infere da certidão encartada na página 59, o fato de terem 

comparecido no referido dia permite deduzir, por ora, o desejo de 

responder aos termos da demanda, assim sendo, redesigno a solenidade 

ora prejudicada para o dia 30/05/2018, cuja concretização dar-se-á 

precisamente às 17h. O pretenso autor do fato deverá ser informado que 

sua ausência injustificada não protelará a deliberação quanto ao 

recebimento da denúncia, porquanto caso seja necessário, nomear-se-á 

um defensor público para representá-lo durante o ato. Saem os presentes 

devidamente intimados. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Maria Julia Violato Mendes dos 

Santos, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Hellen Uliam Kuriki

 Promotora de Justiça

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 202376 Nr: 5159-07.2015.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weder Mendes Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 DECISÃO

Processo nº: 5159-07.2015.811.0004 Cód.: 202376

Vistos, etc.

1. Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência, no qual foi 

designado audiência de recebimento de denúncia.

2. Ocorre que no despacho de fl. 91 a data para realização desta 

audiência foi aprazada para o dia 08/11/2018, entretanto, após verificação 

na pauta de audiência, constatou-se que, o respectivo ato poderá ser 

designada em um período mais

 3. Assim, uma vez constatado o erro material a retificação do respectivo 

despacho é medida que se impõe.

 4. Frente ao exposto, retifico o mencionado despacho designando nova 

data para a realização de audiência de recebimento de denúncia, 

aprazada para o dia 23/05/2018 às 16h15min (MT).

5. Igualmente, DETERMINO que a secretaria expeça ofício para a comarca 

de Canarana/MT, solicitando informações sobre a missiva enviada, faço 

isso com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 494, inciso I do CPC.

6. Intimem-se.

7. Cumpra-se.

8. Após, arquive-se.

Barra do Garças – MT, 18 de Abril de 2018

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265913 Nr: 16725-79.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Rodrigues Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 DESPACHO

Processo n°: 16725-79.2017.811.0004 Cód.: 265913

Vistos.

1. Compulsando os autos, verificou-se que a procuração constante em fl. 

31 não condiz com a disposição legal consoante art. 44 do CPP.

2. DETERMINO que intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias apresente procuração segundo inteligência extraída do 

artigo supracitado.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de Abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265915 Nr: 16727-49.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Kledina Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 DESPACHO

Processo n°: 16727-49.2017.811.0004 Cód.: 265915

Vistos.

1. Compulsando os autos, verificou-se que a procuração constante em fl. 

31 não condiz com a disposição legal consoante art. 44 do CPP.

2. DETERMINO que intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias apresente procuração segundo inteligência extraída do 

artigo supracitado.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de Abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265914 Nr: 16726-64.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Fernanda David da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 DESPACHO

Processo n°: 16726-64.2017.811.0004 Cód.: 265914

Vistos.

1. Compulsando os autos, verificou-se que a procuração constante em fl. 

32 não condiz com a disposição legal consoante art. 44 do CPP.

2. DETERMINO que intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias apresente procuração segundo inteligência extraída do 

artigo supracitado.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de Abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265917 Nr: 16730-04.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Elielma Gomes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 DESPACHO

Processo n°: 16730-04.2017.811.0004 Cód.: 265917

Vistos.

1. Compulsando os autos, verificou-se que a procuração constante em fl. 

31 não condiz com a disposição legal consoante art. 44 do CPP.

2. DETERMINO que intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias apresente procuração segundo inteligência extraída do 

artigo supracitado.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de Abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 265918 Nr: 16731-86.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Thaynara Moreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Almeida Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 DESPACHO

Processo n°: 16731-86.2017.811.0004 Cód.: 265918

Vistos.

1. Compulsando os autos, verificou-se que a procuração constante em fl. 

31 não condiz com a disposição legal consoante art. 44 do CPP.

2. DETERMINO que intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo 

de 10 (dez) dias apresente procuração segundo inteligência extraída do 

artigo supracitado.

3. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 20 de Abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE MENEZES PINTO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012937-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E S DE SOUZA - OTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMILA MORAES DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 
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abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Abril de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012061-68.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA DE QUEIROZ E QUEIROZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JHONE ESTEVES NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Abril de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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Processo Número: 8010325-49.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS BARROS MARQUES OAB - MT0003579A (ADVOGADO)

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES OAB - MT0017113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J C R GONCALVES CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

GYULLIANA GABRIELA DE LIMA RIZZARDI OAB - MT0016961A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Abril de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010609-23.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANA CORREA DELGADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W K AGUIAR AMUI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha. Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequência a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 
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seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Também a medida não gera nenhuma 

consequência negativa, pois se a parte pretende seguir a ação, dentro do 

prazo decadencial, pode pedir a qualquer tempo o desarquivamento e 

prosseguimento. Não há que se falar em condenação em custas, pois a 

regra desta esfera singela é da isenção de custas, somente sendo 

exceção, por expressa previsão legal, a ausência injustificada a enseada 

de qualquer das audiências designadas. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Abril de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8010907-15.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EVANGELISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS EVANGELISTA DE LIMA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que a situação dispensa 

produção de prova em audiência. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. 

Fundamentação Trata-se de pedido de alvará judicial, formulado por 

MARCOS EVANGELISTA DE LIMA, e outros, requerendo a autorização 

para levantamento de PIS, deixado por alaide rodrigues lima comprovado 

anexo a exordial. Com efeito, a solução do litígio não demanda muitos 

floreios, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Como se vê, 

cuida-se de requerimento de alvará judicial objetivando o levantamento de 

saldo de crédito, deixado pelo (a) falecido (a) consoante se depreende da 

certidão de óbito e extrato acostada nos autos. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que assiste razão à 

requerente. Não encontro óbice legal ao levantamento. Na ação de Alvará 

Judicial, o requerente apresenta ao Juízo o tópico dos Fatos e do Direito, 

demonstrando em primeira ótica o acontecimento do ab intestato (falecido), 

data, cidade, idade, qualificação, estado civil bem como a orientação de 

possíveis herdeiros, juntando os documentos anexos. A ação de pedido é 

considerada um procedimento de jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares. Por 

consequência, resta essencial a participação do Ministério Público, como 

fiscal da lei, sendo dispensado quando não envolve interesse de menores 

ou incapazes. Não há réu na demanda, cabendo então ao juízo apenas 

investigar, com base na aferição dos elementos trazidos aos autos, se a 

parte requerente é legítima para levantar os valores pleiteados, ou cumpre 

os requisitos necessários para realização de determinada atividade. Para 

isso, a parte deverá apresentar os documentos que se fizerem 

necessários no caso concreto. Observemos disposição legal pertinente: 

DECRETO No 85.845, DE 26 DE MARÇO DE 1981 Regulamenta a Lei nº 

6.858, de 24 de novembro de 1980, que dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição 

que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o 

disposto na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, e no Decreto 

83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu a Programa Nacional de 

Desburocratização, DECRETA: Art . 1º Os valores discriminados no 

parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes 

habilitados na forma do artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste 

Decreto aplica-se aos seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer 

título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação 

de emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou 

emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e 

suas autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e 

demais tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas 

bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de 

fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 

(quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, 

na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. (...) Brasília, em 26 de 

março de 1981; 160º da Independência e 93º da República. JOÃO 

FIGUEIREDO Por fim, atendido os requisitos, o alvará torna-se um 

documento que consubstancia um direito nele contido em nome do titular, 

dotado de fé pública, uma vez que foi expedido por uma autoridade 

legítima. Seja para autorizar levantamento de um valor ou autorizar certa 

atividade, o título constitui prova da existência de um direito válido e 

legítimo. No caso vertente, cumprido a subsunção do caso concretos aos 

contornos dos relatos de fato e documentos, entendo por ser pertinente a 

pretensão de levantamento com o crivo autorizador estatal. Ante o 

exposto, determino que o saldo credor, deixado pelo(a) falecido(a), seja 

pago aos requerentes, expedindo-se alvará, com as cautelas 

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

JULGADO PROCEDENTE O PRESENTE FEITO, com resolução de mérito, 

para que seja expedido alvará judicial a favor de MARCOS EVANGELISTA 

DE LIMA, para “LEVANTAMENTO DO VALOR TOTAL de OUROCAP 200 

ANOS PM, EXISTENTE EM NOME DE alaide rodriges lima, INSCRITO NO CPF 

n. 124.605.591-00, (em nome do falecido), e encaminhado por ofício/alvará 

a  m e n c i o n a d a  e m p r e s a ,  p a r a  q u e  p r o c e d a  a 

transferência/LEVANTAMENTO do valor, para conta que a beneficiária 

indicar ou entregue por saque. CONSTE NO OFICIO/ALVARÁ QUE O NÃO 

CUMPRIMENTO DA PRESENTE ORDEM IMPORTARÁ NAS CONSEQUENCIAS 

LEGAIS, ESPECIALMENTE DESCUMPRIMENTO, SEM PREJUIZO DE OUTRAS 

CONSEQUENCIAS PREVISTAS. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Expedido alvará, 

arquive-se . Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Abril 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M P BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002051-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: M P BRITO - ME Pólo 

Passivo: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte do requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 
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autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENY FURTADO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000687-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: GENY FURTADO DE 

ASSIS Pólo Passivo: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, e verifico que a parte autora devidamente intimada (ID 12894039) 

para emendar a inicial, conforme determinação do Douto Magistrado (ID 

9375213), manteve-se inerte. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Autos nº 1001967-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUIZ CARLOS DE 

CARVALHO Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de RECLAMAÇÃO, onde afirma o 

autor em resumo que indevidamente teve cobrado em sua conta bancária 

uma parcela da reclamada no valor de R$113,79, pois jamais contratou 

nenhum serviço com a ré, e apesar de todas as diligências, inclusive ter 

se dirigido ao PROCON não conseguiu resolver a situação. A reclamada 

na contestação impugna genericamente os fatos iniciais, aduzindo que os 

fatos não são suficientes para caracterizar abalo moral, requerendo a 

improcedência da inicial. Pois bem, em analise aos documentos constantes 

no processo, verifico que a reclamada deixa de apresentar contrato que 

comprova a origem da divida. E certo que a cobrança indevida de serviços 

não contratados configura ilícito ensejador de abalo moral. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3.2. DO DANO 

MATERIAL No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a autora comprova a 

cobrança da quantia de R$133,79 (cento e trinta e três reais e setenta e 

nove centavos), que devem ser restituídos em dobro. 3.3.DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. Entendo que o fato da parte autora apesar de ter demandado 

de forma administrativa, não ter seu problema resolvido, necessitando 

ingressar de forma judicial, incorre em abalo moral. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, 
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razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$4.000,00 

(quatro mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela para: a) 

CONDENAR, as Reclamadas CLARO S.A., a pagar a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante LUIZ CARLOS DE CARVALHO, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . b) CONDENAR a 

promovente ao pagamento da quantia de R$133,79 (cento e trinta e três 

reais e setenta e nove centavos), a titulo de dano material ao promovente, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

desembolso (Sumula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . c) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança 

em discussão neste processo. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011279-56.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIO FERREIRA DOS 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001415-16.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUIZ CARLOS MOREIRA 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Pois bem, recentemente 

no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD 

(Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do 

caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de 
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etapas do fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No 

voto, acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado 

explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui 

os custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela 

eventualmente concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000071-63.2018.811.0004 Pólo Ativo: LEDIANE ARRUDA 

COSTA Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde a parte autora argumenta que 

sofreu constrangimento em espera na fila do banco da Reclamada, o que 

lhe causou transtornos de ordem pessoal. Na contestação, em resumo, a 

Reclamada alega que o Reclamante não comprova o dano ocorrido, bem 

como o fato não é capaz de caracterizar ato ilícito, passível de 

indenização. Pois bem, a parte autora deixou de fazer prova do fato 

constitutivo do seu direito, comprovando a ocorrência do dano moral. Não 

se vislumbra nos fatos narrados, a presença dos elementos da 

responsabilidade civil, sobretudo o dano, independentemente da natureza. 

O fato de o cliente permanecer em fila de banco por tempo superior ao que 

estabelece a Lei Municipal, não passa de mero aborrecimento diário, 

desconforto, e irregularidade administrativa, comuns nas relações como a 

descrita nestes autos. Infelizmente, a conduta como a sub judice é 

rotineira a todos os clientes de instituições financeiras, devendo tais 

condutas, serem penalizadas por meio de multas a serem aplicadas pelo 

Poder Público Municipal. Com efeito, compartilho do entendimento de que 

“permanecer em fila de banco por tempo superior ao que estabelece a Lei 

Municipal para ser atendido”, com relação ao dano, em si, não há ofensa 

ao direito da personalidade, à honra, não havendo qualquer dano moral 

passível de indenização, ainda pelo fato que nos dias hodiernos, a espera 

em fila de banco pode ser evitada, com os serviços on-line, caixa 

eletrônico e os postos de auto-atendimento, e no presente caso, o autor 

não demonstrou que o serviço realizado deveria ser exclusivamente no 

banco ou que não poderia ser realizado em outro horário, o que implica em 

afirmar que o próprio autor deu causa ao aborrecimento. Portanto, a 

atitude da parte reclamada evidencia, tão somente, mero dissabor, que 

não é capaz de impingir dor moral a ser reparada a parte reclamante. 

Destarte, a dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da 

personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do 

mero aborrecimento, a que todos estamos sujeitos, sob pena de se ampliar 

excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos 

o instituto. Não se afirma aqui que a conduta dos Bancos é admissível. 

Pelo contrário. A controvérsia revela falha na prestação de serviço que 

merece atenção do Ministério Público e aplicações de multas, inclusive, 

pesadíssimas pelos órgãos regularmente constituídos. No entanto, a 

espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Nesse sentido, decisão da Turma Recursal Cível do Estado 

do Rio de Janeiro, como se vê do seguinte aresto: RECURSO INOMINADO. 

REPARAÇÃO DE DANOS. ESPERA EM FILA DE BANCO. DEMORA NO 

ATENDIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. AUSENTE 

EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO DO 

COTIDIANO QUE NÃO FERE ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO 

PROVIDO, (Recurso Cível Nº 71004952644, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 14/11/2014). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004952644 RS , Relator: Glaucia Dipp Dreher, 

Data de Julgamento: 14/11/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 18/11/2014) E também, é o 

entendimento Jurisprudencial da nossa Corte Estadual: APELAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO - MERO DISSABOR - RECURSO DESPROVIDO. A extrapolação do 

tempo fixado em Lei Municipal para atendimento nos estabelecimentos 

bancários, por si só, é insuficiente para gerar o direito à indenização por 

dano moral, configurando mero aborrecimento experimentado pelo 

consumidor. (Ap, 107243/2011, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/03/2012, Data da 

publicação no DJE 21/03/2012). Assim, inexistindo dano moral, 

descaracteriza-se a pretensão indenizatória. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

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

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011441-85.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

V.S.V. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA NUNES DA SILVA OAB - MT18272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011441-85.2016.811.0004 Pólo Ativo: V.S.V. MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA ESCRITRORIO LTDA - EPP Pólo Passivo: ADRIANO 

DE AZEVEDO ARAUJO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 
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extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora, ou localização do bem indicado. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito. Revoga-se liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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DANIEL DA SILVA CASTILHO OAB - MT23554/O (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001849-05.2017.811.0004 Pólo ativo: ANANITE CALDEIRA 

PFEIFER Pólo passivo AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que vendeu um imóvel em 2010, e teve cobranças de 

consumo de agua registrada no ano de 2016. A reclamada na contestação 

alega que inexiste dever de indenizar, tendo em vista que cabe ao 

proprietário proceder o cancelamento do vinculo contratual entre a 

empresa ré. Primeiramente, observa-se que o documento apresentado 

pela parte autora como comprovante de negativação não é valido, tendo 

em vista que não apresenta resquícios de legitimidade. No entanto, 

observando o oficio retornado pelo SCPC (ID 11193872) informando ter 

cumprido a liminar, importa em afirmar que possuía negativação em nome 

da reclamada, visto que caso não tivesse, o órgão informaria. Quanto a 

legitimidade da negativação, esta não pode ser considerada licita, pois é 

certo que o proprietário deve proceder os cancelamentos da titularidade 

das faturas, no entanto, a autora comprova ter vendido o imóvel em 2010, 

e foram geradas faturas no ano de 2016, não existindo qualquer vinculo 

progressivo de faturas, e sim faturas esporádicas equivocadamente 

emitidas. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise 

dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 
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que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante ANANITE CALDEIRA PFEIFER valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000819-32.2017..811.0004 Pólo Ativo: WELMO CABRAL DA 

COSTA Pólo Passivo: JUCELENE ANDRADE CASTRO ALVES - ME Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Antes de adentrar 

no mérito, necessário analisar as causas preliminares do presente 

processo. Como se verifica a parte autora vem ao juízo pleitear direito da 

sua mãe, direito alheio em razão da mesma tomar medicamentos e não ter 

discernimento suficiente, ou seja, é incapaz. Conforme colacionado no 

artigo 8º da Lei 9.099 /95, o incapaz não poderá ser parte no juizado 

especial, e também ninguém poderá pleitear direito alheio. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO PECÚLIO DE 

BENEFICIÁRIO INCAPAZ, REPRESENTADO PELA IRMÃ E CURADORA, ORA 

AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO 

POLO ATIVO DA AÇÃO. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO À PARTE 

PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. RIGOR FORMAL EXCESSIVO. 

VALORIZAÇÃO DO MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DO APELO. 

PROVIMENTO DA APELAÇÃO. (TJ-BA – APL: 03854688420138050001, 

Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: 22/02/2018). Assim, o presente processo não poderá 

prosseguir por ilegitimidade ativa. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

RECONHEÇO a ilegitimidade ativa da parte autora, e SUGIRO a extinção do 

presente feito, sem analise de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002259-63.2017.811.0004 Pólo Ativo: WILIS ALVES DA SILVA 

Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE DANOS 

MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora em resumo, alega que recebeu 

faturas duplicadas do seu plano de telefonia fixa, e ainda o sinal de 

internet que foi contratado de 5 giga, só é disponibilizado 01 giga, gerando 

frustação na parte autora que paga por serviço não utilizado. Na 

contestação, a Reclamada impugna genericamente os fatos alegados na 

inicial, aduzindo que o autor sempre recebeu a internet conforme seu 

pacote contratado, não havendo que se falar em reparação, ou devolução 

de valores cobrados indevidamente. Pois bem, em que pese as alegações 

da parte Reclamada, verifico de não apresentou provas capaz de 
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modificar os direitos do autor, nos termos do artigo 373, II do NCPC. 

Verifico que o autor comprova na inicial através dos inúmeros protocolos, 

e solicitação de reparo o defeito no sinal de internet, e quanto as faturas 

em duplicidade, também comprova nos autos. No entanto, quanto aos 

pedidos de danos materiais de cinco salários mínimos não poderá ser 

acolhidos, tendo em vista que o dano material deve efetivamente ser o 

sofrido, e não tendo a parte autora definido o valor na inicial, não poderá 

existir sentença ilíquida, de modo que o pedido deverá ser julgado 

improcedente por inépcia do pedido. 3.2 DO DANO MORAL No que tange 

ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da 

Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a promovida. O art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do fornecedor pelos 

danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo 

que a única forma de afastá-la é provando-se que inexiste o defeito ou 

que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prova essa que 

não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

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

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

a Reclamada OI S/A a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante WILIS 

ALVES DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

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

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000879-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INDYARA FIORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000879-05.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDSON ALVES PEREIRA 

Pólo Passivo: INDYARA FIORI Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. 

REVELIA Decreto a revelia da promovida com base no artigo 20 da lei 

9.099/95, pois apesar de devidamente citada (ID 10480810), deixou de 

comparecer a sessão de conciliação e de apresentar contestação (Art. 

344 CPC). No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita 

a parte autora em síntese que a Reclamada proferiu ofensas difamatórias 

e injuriosas na rede social, de modo que lhe causou ofensa de ordem 

moral, visto que a rede social facebook, possui grandes repercussões. E 

deste modo, pela atitude indevida da Reclamada pleiteia reparação moral. 

Considerando que a parte reclamada é revel, não apresentando provas 

em sua defesa, e que conforme o artigo 373, I do CPC, a parte autora 

anexou aos autos documentos das alegações iniciais, entendo que o 

processo está apto para julgamento não necessitando de audiência 

instrutória. Ainda, em analise as provas apresentadas pela parte autora, 

verifico que a Reclamada insatisfeita com um cheque devolvido 

apresentado pelo autor, proferiu ofensas em rede social, de modo a 

denegrir a sua imagem. Entendo que a Reclamada possuía inúmeras 

formas de efetuar a cobrança em desfavor do autor, sendo certo que a 

atitude tomada é totalmente desproporcional e indevida com o 

acontecimento. de reclamações de consumidores desborda da mera 

exposição do pensamento O dano moral, in casu, reside configurado no 

fato da reclamada usar palavras com intuito de ofender e macular a 

imagem do autor, em um ato desproporcional com a ação da autora (de 

possuir uma divida com a ré). Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em 

regra, a responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, 
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a partir da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral passível de indenização 

segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele 

que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em 

virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no 

caso vertente. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, 

a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a 

fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da 

equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das 

partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Assim, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

1.000,00 (um mil reais), considerando ainda que a parte reclamada é 

pessoa física. . 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para, a) 

CONDENAR a Reclamada INDYARA FIORI a pagar a quantia de R$1.000,00 

(um mil reais) a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante 

EDSON ALVES PEREIRA, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002263-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002263-03.2017.811.0004 Pólo Ativo: CELIA MARIA LOPES DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

litispendência tendo em vista que o processo 8010691-49.2017.811.0004 

trata-se de bloqueio de valores no mês de novembro/2016, e a presente 

ação trata-se de nova atitude ao qual será analisada se abusiva, referente 

a dezembro/2017. Assim, quanto a essa e demais preliminares, entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATORIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES C/C 

DANOS MORAIS, onde afirma o reclamante em resumo, que recebe seu 

salário na conta do banco réu, e que efetuou a portabilidade com o banco 

da caixa. Que indevidamente teve o pagamento do mês de dezembro 

bloqueado, onde não foi transferido para a caixa, e não foi resolvido de 

forma administrativa. O banco réu na contestação aduz que houve a 

retenção do salario integral da reclamada em decorrência que a mesma 

efetuou a portabilidade para não cumprir suas obrigações com o Banco 

réu, acumulando dividas, como o empréstimo de credito de veiculo, 

conforme documentos em anexo. Assim, requer a improcedência da inicial. 

Pois bem, em que pese as alegações do reclamado, ainda que a parte 

autora tenha débitos e não esteja cumprindo com suas obrigações não 

poderá o banco efetuar o bloqueio integral do salario da parte autora, visto 

que ilegal. Existem outros caminhos lícitos para o banco réu ter sua divida 

quitada, como negativação do nome da parte autora, cobrança judicial até 

o patamar de 30%, dentre outros meios, sendo assim, não pode o banco 

valer-se de seu acesso aos vencimentos da parte autora e cobrar a divida 

da forma que entender, visto que esta atitude é ilegal. Quanto aos danos 

materiais de repetição de indébito, considerando que houve pedido de 

liminar, e este foi cumprido, entendo que não há que se falar em 

restituição, ou devolução de qualquer quantia devendo manter-se os 

efeitos da liminar visto que não houve nova cobrança indevida, apesar do 

termo de audiência de conciliação onde a parte autora solicita majoração 

do valor. 3.1. DANOS MORAIS No que tange ao pedidos de danos morais, 

entendo que o fato do autor permanecer com seu salário bloqueado 

indevidamente configura constrangimento passível de indenização por si 

só, não restando necessidade de qualquer prova do efeito danoso, visto 

que a atitude de efetuar a cobrança dias antes do previsto, configura 

abalo moral. Ainda o fato do Reclamado não ter resolvido a situação de 

forma administrativa, obrigando o autor ao ingresso da presente ação, 

aumenta o dever de indenizar do Banco réu. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

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

resolução de mérito, o que faço para: a) CONDENAR o Reclamado BANCO 

DO BRASIL S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao 

Reclamante CELIA MARIA LOPES DA SILVA, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 
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publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Mantenho os efeitos de 

tutela. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002071-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002071-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: JUREMA AUXILIADORA 

SENHORANO LOPES Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAIS, onde afirma a autora que 

cancelou sua linha telefônica com a ré em 2011, no entanto ao adquirir 

outro aparelho foi informada que possuía débitos pendentes de 2012, 

onde efetuou o pagamento e ligou na ré para a restituição, porém não foi 

resolvido de forma administrativa. Dirigiu-se ao PROCON por ter recebido 

mais uma fatura, onde foi orientada a ignorar tal cobranças, no entanto a 

restituição não teve retorno. A Reclamada na contestação alega que o 

cancelamento da parte autora foi oriundo da ausência de pagamento e que 

antes do ingresso da presente ação, a autora efetuou o acordo e pagou 

os débitos não havendo que se falar em restituição. Em que pese as 

alegações da reclamada, o fato de efetuar a cobrança de uma divida 

vencida há mais de cinco anos, incide em ilicitude, tendo em vista sua 

prescrição em cinco anos. Ainda, entendo que a parte autora faz provas 

de suas alegações pela informação do PROCON. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes. Assim, forçoso reconhecer a falha 

na prestação do serviço. 3.2. REPETIÇÃO INDEBITO No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 

indébito é no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos, 

vez que a reclamada efetuou a cobrança de forma intencional, visto que 

os serviços foram cancelados antecipadamente, e ainda a divida já estaria 

prescrita. Desse modo, o quantum da repetição do indébito consiste no 

valor de R$ 269,19 (duzentos e sessenta e nove reais e dezenove 

centavos), que deve ser pago em dobro, uma vez que foi cobrado 

indevidamente. 3.3. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Portanto, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela 

Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a 

ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, 

razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 

(cinco mil reais). 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para, mantendo os efeitos da tutela: a) 

CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL S/A, a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante JUREMA AUXILIADORA SENHORANO LOPES, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . B) ) 

CONDENAR o reclamado, a devolução em dobro a reclamante da 

importância de R$ 269,19 (duzentos e sessenta e nove reais e dezenove 

centavos), a titulo de dano material, com juros de 1% (um por cento) a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC, a contar do desconto de cada parcela (54 STJ). Como 

consequência da presente sentença declaro inexistente a relação 

contratual entre as partes referente aos débitos discutidos neste 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JALLES FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos n.º 1002077-77.2017.811.0004 Pólo ativo: JALLES FRANCA Pólo 

Passivo: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355 I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde aduz em resumo a parte autora 

que dirigiu-se a agência bancaria do réu para sacar seu saldo de PASEP e 

não conseguiu, e por ter 81 anos de idade e não ter seu problema 

resolvido ingressa com a presente. O reclamado na contestação aduz que 

o programa do PIS/PASEP tem seu próprio regulamento e dessa forma não 

poderia alterar as datas e liberar os valores para o autor, de modo que 

requer a improcedência da inicial. Pois bem, em analise aos documentos 

anexados ao processo, verifico que no próprio extrato apresentado pelo 

autor informa que o valor do PASEP somente estaria disponível a partir de 

22/02/2018, dessa forma, o Banco réu não pode ser responsabilizado, 

visto que estes programas já possuem cronogramas de pagamentos 

pré-estabelecidos, e dessa forma o autor não incorreu em nenhum abalo 

moral, visto que na data programada recebera a quantia devida. Dessa 

forma, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida, tendo em vista 

que não restou provado a falha na prestação do serviço. 4.DISPOSITIVO 

Por todo o exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001835-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001835-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE GOMES FILHO Pólo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a patrona da parte autora solicitou a extinção e arquivamento dos 

autos (ID 12153722), em razão do falecimento do autor conforme certidão 

de falecimento anexada aos autos. De acordo com o artigo 485, inciso IX, 

não se resolverá o mérito em caso de morte da parte, a ação for 

considerada intransmissível. Assim, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, 

IX do Código de Processo Civil, SUGIRO extinção do processo, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o falecimento do autor. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OLIDE MARIA CHIAVAGATTI FRANCISQUELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002129-73.2017.811.0004 Pólo ativo: OLIDE MARIA 

CHIAVAGATTI FRANCISQUELE Pólo passivo ITAU UNIBANCO S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou nenhum produto 

ou serviço da reclamada. Na contestação, a Reclamada alega que inexiste 

dever de indenizar, pois a parte autora foi avalista de um empréstimo, 

porem não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da 

divida, como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 
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provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o Reclamado ITAU UNIBANCO S/A a 

pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados ao Reclamante OLIDE MARIA CHIAVAGATTI 

FRANCISQUELE valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao 

mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ARAUJO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

CARLOS FRANCISCO ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000203-57.2017.811.0004 Pólo Ativo: MAURO ARAUJO LIMA 

Pólo Passivo: CARLOS FRANCISCO ROSA / BANCO PANAMERICANO/ 

MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde afirma a parte 

autora em resumo que vendeu uma motocicleta que possuía para a 

terceira reclamada (Motogarças) para adquirir outra, no entanto esta 

vendeu para o primeiro reclamado (CARLOS) financiada pelo banco réu, 

porém não foi realizada a transferência do documento e os débitos de 

IPVA continuaram a serem gerados no nome do autor. Diante da ausência 

de atitude das rés o autor efetuou o pagamento dos débitos ( R$2.647,52) 

e retirou a moto que estava aprendida no Detran já sem possibilidade de 

uso por estar com o chassi cortado e sem placa. Assim, requer a 

restituição em dobro dos valores pagos e danos morais pelo 

constrangimento sofrido. Ainda solicitou tutela provisória para que o banco 

forneça o contrato de financiamento, ao qual foi indeferida pelo Magistrado 

(ID 8178335 ) O Reclamado Carlos aduz que recebeu a citada motocicleta 

de um funcionário da terceira ré, mas que logo a mesma foi apreendida 

diante de débitos existentes, e que não tinha nenhum conhecimento do 
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financiamento em seu nome, visto que jamais assinou qualquer documento 

neste sentido, e que não pode ser condenado, visto que vitima tanto igual 

o autor. O Banco réu aduz que não tem relação com os fatos citados na 

inicial, visto que a transferência não é de sua obrigação, sendo 

responsável apenas pela alienação do veiculo, assim requer a declaração 

de sua ilegitimidade. A empresa Motogarças aduz que recebeu o veiculo 

do autor como parte do pagamento para aquisição de nova motocicleta, 

repassando para terceiro antes de 30 dias, e por isso não preencheu o 

recibo de transferência. Aduz que esse terceiro transferiu para o primeiro 

reclamado, e a este caberia a obrigação de transferir o documento tendo 

em vista que cabe ao comprador a regularização de propriedade do 

veiculo. Assim, pugna pela improcedência da inicial. Pois bem, em analise 

aos fatos e documentos do processo, verifico que todos os reclamados 

negam a responsabilidade pelo fato indicado com o autor, mas é certo que 

o mesmo pagou débitos de uma motocicleta vendida em 2006, e esta ainda 

se encontra em seu nome, e com alienação fiduciária em nome do primeiro 

reclamado. Dessa forma, analisando a legitimidade de cada réu, verifico 

que o primeiro reclamado apesar de negar conhecimento de parte dos 

fatos, não apresenta nenhum documento apto a confirmar suas 

alegações, sendo certo que em caso de condenação poderá quando tiver 

provas suficientes ingressar em desfavor dos demais reclamados. Quanto 

ao Banco, a responsabilidade do mesmo se caracteriza em efetuar a 

alienação de um veiculo estando o mesmo em nome de terceiro, de modo 

que os prejuízos sofridos pelo autor também são de sua responsabilidade. 

Quanto a empresa motogarças aduz que vendeu a um terceiro, porém não 

apresenta nenhum documento que comprove tal alegação, sendo certo 

que o primeiro reclamado afirma ter retirado a moto da referida empresa. 

Com efeito, entendo que todos os reclamados possuem parcelas de culpa 

com os prejuízos ocorridos com o autor, no entanto o autor pagou os 

débitos por livre e espontânea vontade, não devendo os mesmos serem 

restituídos em dobro, mas sim de forma simples. Considerando que o autor 

apresenta nos autos documentos que o veiculo estaria em procedimento 

de baixa no órgão no Detran, não será gerado nenhum débito mais ao 

autor, devendo o mesmo concluir o procedimento de baixa. 2.3 DANOS 

MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, 

entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização solidária, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO 

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

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, solidariamente os Reclamados CARLOS FRANCISCO ROSA / 

BANCO PANAMERICANO/ MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA a pagar a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante MAURO 

ARAUJO LIMA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). b) CONDENAR solidariamente os reclamados a pagar a quantia de 

R$2.647,52 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e 

dois centavos) a titulo de dano material a parte autora, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do 

prejuízo (Súmula 54 STJ). c) Como consequência da presente sentença, 

DETERMINO a parte autora que conclua o procedimento de baixa do 

veiculo, não podendo cobrar nenhuma obrigação mais com os reclamados. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO TELES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000109-75.2018.811.0004 Pólo Ativo: CANDIDO TELES DE 

ARAUJO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 
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AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001089-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EGBERTO DE TOLETO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0011592A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001089-56.2017.811.0004 Pólo ativo: PAULO EGBERTO DE 

TOLETO RIBEIRO Pólo passivo: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido parte autora, alegando existência de omissão 

por ausência de fundamentação do quanto ao argumento do contrato ser 

abusivo. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Configura-se 

OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum lapso, sobre 

algum ponto que devia ter se pronunciado. No caso, forçoso reafirmar, 

como já proferido em sentença, que o juiz não está obrigado à responder 

todas as alegações das partes, devendo se ater ao motivo suficiente para 

fundamentar a decisão. Dessa forma, inclusive pela simplicidade que rege 

o rito dos Juizados Especiais, a sentença se baseou nos fundamentos 

que justificassem a decisão proferida, sendo certo que englobou a 

possibilidade de abusividade ao qual foi refutada. No mais, não se trata de 

OMISSÂO a pretensão do Embargante e sim, de insatisfação com a 

sentença, a qual o Recurso Inominado é o recurso devido. Dessa forma, 

não há que se falar em OMISSÃO, vício previsto no artigo 1.022, II do 

NCPC, devendo os presentes embargos serem rejeitados. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e 

os REJEITO, mantendo a sentença proferida. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVERCINO MOREIRA TEODORO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SÁVIO BRUNO DE AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000357-75.2017.811.0004 Pólo ativo: ADEVERCINO MOREIRA 

TEODORO Pólo Passivo: SÁVIO BRUNO DE AMARAL Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1 PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, em decorrência de 

acidente de trânsito, onde alega a parte autora que estava com seu 

veiculo estacionado em frente da sua residência quando teve seu veiculo 

atingido por culpa do reclamado, assim pleiteia danos materiais na quantia 

de R$1.032,00. O Reclamado na contestação, aduz que não teve 

responsabilidade no acidente, pois o veiculo que estava a sua frente freou 

bruscamente causando a colisão do reclamado o que gerou a sucessão 

de danos. Pois bem, pelas informações fornecidas pelas partes, verifico 

que no local do acidente não existia nenhuma situação obrigatória de 

parada (semáforo, faixa, etc), no entanto evidente que caberia ao 

Reclamado manter uma distancia mínima de segurança do carro que 

estava a sua frente, visto que no trânsito podem ocorrer situações 

inesperadas e que demandam rápida ação, como ocorreu no presente 

caso. Quanto a alegação de que o autor estaria estacionado em local 

proibido não restou comprovado, e ainda a colisão procedeu logo após a 

batida com o Reclamado, o que implica em atribuir-lhe a responsabilidade 

pela inexistência de prova contrária nesse sentido. Vejamos: ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO ENVOLVENDO TRÊS VEÍCULOS. 

REPARAÇÃO DE DANOS. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE 

CULPA DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS NÃO ELIDIDA. 

INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL. INCIDÊNCIA 

DO ART. 29, INCISOS II E III, A, DO CTB, E DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. 

CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS. DEVER DE RESSARCIMENTO AO AUTOR 

RELATIVAMENTE ÀS DESPESAS PELO CONSERTO DO CARRO, COM 

BASE NO VALOR DA TABELA FIPE. VALOR DO ORÇAMENTO SUPERIOR 

AO VALOR DO PRÓPRIO BEM AVARIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. Os réus pedem provimento ao recurso, para reformar a 

sentença que julgou procedente a presente ação indenizatória, com 

condenação solidária ao pagamento dos danos materiais relativos ao 

conserto do veículo, julgando improcedentes os pedidos contrapostos. 

Hipótese em que comprovada a culpa exclusiva dos réus pelo evento 

danoso, por inobservarem a distância mínima de segurança do veículo da 

frente (artigo 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro). Desatenção 

dos demandados. Presunção de culpa não elidida pela prova dos autos. 

Artigo 333, inciso II do CPC. Nexo de causalidade configurado. Dever de 

ressarcimento ao autor pelas despesas de conserto do veículo. Danos 

materiais limitados ao valor do bem, com base na Tabela FIPE (fl. 91), na 

medida em que o valor do orçamento supera o valor do próprio bem 

avariado. Sentença reformada, em parte. RECURSOS PROVIDOS (Recurso 

Cível Nº 71005514948, Primeira Turma Recursal Cível,... Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

01/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005514948 RS, Relator: José 

Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 01/10/2015, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2015) 

(grifo nosso). Com efeito, a procedência do pedido de dano material se 

impõe. Não há pedido de danos morais. 4.DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado SÁVIO BRUNO DE AMARAL a pagar a quantia 

de R$1.032,00 (um mil e trinta e dois reais) ao Reclamante ADEVERCINO 

MOREIRA TEODORO, a titulo de dano material, valor com juros de 1% (um 

por cento) de juros ao mês desde a citação (404 e 405 CC) e correção 

monetária pelo INPC devida desde a publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011024-98.2017.8.11.0004
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ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011024-98.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALINE DANIELE MARIANO 

VIEIRA Pólo Passivo: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL 

HONDA LTDA/ MOTOGARÇAS - CONCESSIONÁRIA HONDA Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde suscita a 

Reclamante que aderiu um plano de consorcio e depois de pagar a 

primeira parcela teve conhecimento que o mesmo foi recusado, porém a 

empresa se negou a fornecer a informação do motivo da negativa, o que 

lhe causou enorme constrangimento visto que não possui nenhuma 

restrição em seu nome. Requer que seja determinado a aceitação do 

contrato da autora, ou devolução em dobro do valor pago, bem como 

indenização morais pelo dano sofrido. A Administradora na contestação 

aduz que possui liberdade para aceitar ou recusar as operações de 

consorcio, não necessitando existir um motivo justificável conforme 

solicitado pela parte autora. A empresa Motogarças aduz que jamais tratou 

a parte autora de qualquer forma vexatória, que no ato da contratação 

deve ser pago o valor da entrada, e após o contrato vai para analise pela 

Administradora, onde no caso foi retornado como rejeitado, que não pode 

fazer nenhuma alteração, e que o valor pago foi recusado ser recebido 

pela autora de forma administrativa, mas que efetuou o deposito judicial. 

Pois bem, inicialmente verifico que a inicial se baseia pela não aceitação do 

contrato de consorcio em nome da parte autora sem que haja nenhum 

motivo justificável. No entanto o entendimento jurisprudencial dominante, é 

no sentido que empresas não estão obrigadas a vender (a prazo) 

qualquer produto ou serviço, nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO 

NO PRAZO DE 15 DIAS. PARCELA PAGA PELA AUTORA JÁ RESTITUÍDA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Em razão do princípio da liberalidade 

contratual e autonomia da vontade, pode a seguradora requerida recusar 

o proposta de seguro, desde que o faça no prazo de 15 dias estabelecido 

no art. 2º, da Circular 251/04, da SUSEP e mediante ciência do proponente. 

Na hipótese dos autos a recusa se deu no dia 23.07.2013, uma semana 

após terem os autores acordado com a proposta (16.07.2013), tendo a 

seguradora restituído o valor pago pelos demandantes, razão pela qual 

não há falar em dever de indenizar. A tentativa no sentido de dar 

interpretação diversa àquela afirmada no e-mail acostado à fl. 31, não 

convence, pois claramente assentada a restituição dos valores pela 

seguradora. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005114525, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

16/12/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005114525 RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Data de Julgamento: 16/12/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2014)(grifo 

nosso) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE 

VEÍCULO – RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO – AUTOR QUE 

PRETENDE, APENAS, A REPARAÇÃO DO ALEGADO DANO 

EXTRAPATRIMONIAL – MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO CONFIGURA 

OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 00411491120118260577 SP 0041149-11.2011.8.26.0577, Relator: 

Francisco Thomaz, Data de Julgamento: 06/05/2015, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 06/05/2015)(grifo nosso) Ação de 

indenização por danos morais. Recusa de venda a prazo ao autor. 1-Dano 

moral. Prova testemunhal que não permite a conclusão de que a recusa 

importou em quadro de vergonha e constrangimento ao autor. Ausência de 

desassossego anormal a permitir o reconhecimento da lesão 

íntima.2-Histórico de inadimplência do apelante, ademais, que não 

recomendava a venda a prazo. Recusa que exprime exercício regular de 

direito. Aplicação do disposto no art. 188, inciso I, do Código Civil. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.(TJ-SP – APL: 

74287020108260038 SP 0007428-70.2010.8.26.0038, Relator: Donegá 

Morandini, Data de Julgamento: 30/10/2012, 3ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/11/2012). (grifo nosso) No caso, a empresa age no 

exercício regular do direito ao recusar venda de um produto ou serviço ao 

consumidor (a prazo), sendo certo que o artigo 39 do CDC, determina a 

obrigatoriedade do atendimento ao consumidor e não a concretização da 

venda. Assim, mantendo o sentido da tutela indeferida, após a analise de 

mérito, os pedidos pleiteados pela parte autora não poderão ser acolhidos, 

por ausência de fundamento legal. Ainda à respeito da alegação da parte 

autora de que o motivo da recusa seria restrições internas, quanto a uma 

divida renegociada de 2011, mesmo assim, não é reconhecido o abalo 

moral, tendo em vista que conforme acima explanado, a empresa é livre 

para vender seus produtos e serviços a prazo como for de seu interesse, 

e tal motivo, inclusive por não poder ser confirmado, não poderá ser 

exceção da regra, neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - "RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA" - RECUSA DE 

VENDA - ABUSO DE DIREITO - MERO ABORRECIMENTO. - A recusa à 

venda de bens, diretamente a quem se proponha a adquiri-los, pela 

chamada "restrição interna", a despeito da inexistência de dívida do 

consumidor, afigura-se abusiva e desproporcional, em flagrante abuso do 

direito. - Tal situação, contudo, revela-se incapaz de repercutir na esfera 

íntima da pessoa, tratando-se, pois, de mero aborrecimento que não 

con f i gu ra  dano  mora l .  Recu rso  nã o  p r o v i d o . ( T J - M G 

AC:100741300074649001 MG, Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 

12/03/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

19/03/2014). (grifo nosso) Dessa forma, entendo que a Reclamada não 

pode ser responsabilizada pelo fato de recusar o contrato de consorcio 

em nome da parte autora. Considerando ainda que a parte autora efetuou 

o pagamento da primeira parcela do plano, e não há comprovação de que 

a reclamada se negou a devolução do valor, visto que o principal interesse 

da autor seria a obrigação da ré aceitar seu contrato. Entendo que o valor 

não poderá ser devolvido em dobro, visto que não houve má-fé da ré, pois 

o valor foi pago antes da recusa do contrato, como uma das condições 

para contratação. Assim, deverá ser liberado para parte autora o valor já 

depositado em juízo pela reclamada. Nessa senda, tenho que cada 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz 

respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, 

pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram 

expostos a situação vexatória ou indigna. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

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

para. a) CONDENAR as reclamadas ao pagamento de forma simples do 

valor pago pela autora, e considerando que já houve deposito em juízo, 

DETERMINO a secretaria que expeça o alvará em favor da parte autora. b) 
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SUGIRO improcedência dos pedidos de danos morais. Sem custas e 

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

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA MOREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MBM SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLARISSA TEIXEIRA GONCALVES SEVERO OAB - RS93917 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000489-35.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA LEDA MOREIRA 

DE CARVALHO Pólo Passivo: MBM SEGURADORA SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil(2016). Desse modo rejeito as 

preliminares arguidas, não sendo a presente ação situação de prescrição, 

necessidade de perícia ou incompetência. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS, onde alega a Reclamante em resumo que 

adquiriu da Reclamada um seguro onde garantia cobertura de um prêmio 

de R$20.000,00 para aposentadoria por invalidez desde do ano de 2001. 

Sendo que a parte autora em razão de um acidente, aposentou-se por 

invalidez em novembro/2013, conforme publicação no diário oficial. No ano 

de 2014, entrou em contato com a ré buscando o recebimento do seu 

premio, sendo encaminhado todos os documentos necessários, no 

entanto, a reclamada se manteve inerte, inclusive alegando que o seguro 

da parte autora estaria cancelado desde junho/2016, no entanto, a autora 

comprova que houve pagamento devidamente até o ano de 2017, onde 

ingressou com a presente. A Reclamada na contestação alega que não 

existe mais vinculo obrigacional entre as partes e por este motivo deve o 

pedido inicial ser julgado improcedente. Pois bem, em que pese as 

alegações da parte reclamada, a parte autora foi aposentada por invalidez 

em novembro/2013, onde aduziu que desde então vem tentando receber o 

premio do seu seguro. Diante da situação apresentada, e considerando 

que a parte autora comprova efetivo pagamento do prêmio em 

fevereiro/2017, entendo que não há que se falar em prescrição ou 

ausência de responsabilidade, visto que o ocorrido com a autora foi na 

vigência do contrato, e a autora buscou a resolução de forma 

administrativa, sendo evidente o dever da reclamada de pagar o premio, 

visto que foram mais de 15 (quinze) anos pagando o seguro, sendo certo 

afirmar que a reclamada cancelou o seguro como forma de fugir de sua 

obrigação, visto que a autora continuou pagando o seguro, e não poderia 

o mesmo estar cancelado. Desta forma, entendo devido que a reclamada 

pague a parte autora como dano material o prêmio do seguro, visto que a 

autora comprovou as condições necessárias para o recebimento do 

mesmo, devendo o valor ser atualizado a partir da citação em razão da 

ausência de data determinada da busca administrativa. 4. DISPOSITIVO 

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

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado MBM SEGURADORA SA, a pagar a quantia de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) à titulo de indenização por danos materiais 

ocasionados a Reclamante MARIA LEDA MOREIRA DE CARVALHO, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (362 STJ) . Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LUIZ DE MOURA OAB - MT0019945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000232-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEILIANE RODRIGUES DA 

SILVA Pólo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO c/c DANOS MORAIS, 

onde afirma a parte autora que matriculou-se na reclamada em 

01.07.2016, porém requereu o trancamento do seu curso em 19.09.2016. 

Aduz que foi cobrada uma multa de cancelamento em que a autora 

parcelou e pagou a primeira parcela. Posteriormente, a reclamada entrou 

em contato com a promovente para restituição dos valores pagos, tendo 

em vista que o curso foi fechado pela faculdade. No entanto, aduz que foi 

surpreendida com a cobrança pela ré das demais parcelas da multa de 

cancelamento, e apesar de todo esforço não conseguiu resolver de forma 

administrativa. A Reclamada na contestação alega que a autora assinou 

documento de acordo para pagamento da multa de cancelamento da 
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matricula, e por este motivo age em exercício de direito ao negativar ou 

cobrar a divida em questão. Pois bem, inicialmente verifico que a parte 

autora não faz prova do seu direito quanto a alegação de negativação 

indevida do seu nome, visto que não anexou nos autos documento que 

comprove a negativação. No entanto, apresentou documento referente a 

cobrança integral do valor da multa, ao qual discute ser indevida. Assim, a 

presente ação, trata-se de cobrança indevida e não de negativação 

indevida. Quanto aos fatos discutidos no processo, verifico que se a parte 

reclamada efetuou a devolução da primeira parcela do acordo para 

pagamento da multa, evidente que as demais parcelas deveriam ser 

suspensas pela ré, não havendo nenhuma obrigação da parte autora 

cumprir com tais parcelas. Quanto ao pedido de restituição em dobro, 

considerando que a reclamante não desembolsou o pagamento, não há 

que se falar em restituição. 3.3.DO DANO MORAL No que tange ao pedido 

de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Entendo que o fato da parte 

autora apesar de ter demandado de forma administrativa, não ter seu 

problema resolvido, necessitando ingressar de forma judicial, incorre em 

abalo moral, ainda que não comprovado a negativação. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois 

no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela para: a) CONDENAR, as Reclamadas 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante LEILIANE RODRIGUES DA SILVA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) . b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente a cobrança em discussão neste 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES UEMURA 50292692153 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON BRUNO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000505-86.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCELO FERNANDES 

UEMURA Pólo Passivo: JACKSON BRUNO PEREIRA DOS SANTOS Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$1.228,31 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), já 

atualizados, referente à quatro parcelas de R$210,40 que o reclamado 

esta em debito. O Reclamado confirma a origem da divida, e aduz que as 

duas primeiras parcelas cobradas estariam pagas, sendo uma paga por 

deposito e outra entregue em mãos, no entanto não possui os 

comprovantes. Pois bem, infelizmente é obrigação do autor possuir os 

comprovantes de pagamentos a fim de evitar cobrança indevida. Sendo 

assim, forçoso reconhecer o pedido da parte autora. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamada JACKSON BRUNO 

PEREIRA DOS SANTOS a pagar à quantia de R$1.228,31 (um mil, duzentos 

e vinte e oito reais e trinta e um centavos) a Reclamante MARCELO 

FERNANDES UEMURA, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a 

publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês 

desde a citação. (405 CC). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

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

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HATSUMI OTIAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ CARDOS DE MORAES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000495-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: SIMONE HATSUMI OTIAI 

Pólo Passivo: JUAREZ CARDOS DE MORAES FILHO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 
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valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde a parte autora em resumo aduz que 

vendeu um veiculo para o reclamado em 1999, e apesar do recibo 

preenchido não foi realizada a transferência de propriedade, sendo a 

parte autora surpreendida com a cobrança de IPVA entre 2013 e 2015, 

conforme termo de confissão de divida, pugnando que seja oficiado o 

DETRAN para suspensão e cobrança da reclamada como pessoa legitima 

para cobrança. O promovido aduz que jamais teve relação de compra e 

venda com a parte autora, que os fatos informados na inicial não 

acompanham nenhuma prova documental, pugnando pela improcedência 

da inicial. Pois bem, em analise aos documentos do processo, verifico que 

a parte autora somente apresenta os boletos de pagamento do IPVA e um 

termo de confissão de divida realizado para parcelamento do débito em 

aberto. É certo que não existe nenhum documento que garante a parte 

autora livrar-se dos débitos em questão, nos termos do artigo 373, I do 

CPC. Entendo que cabe a parte autora, caso realmente não seja a 

proprietária atual do veiculo, buscar o atual proprietário para regularizar a 

situação, não podendo os pedidos iniciais serem acolhidos por ausência 

de provas tanto em desfavor do réu quanto de ausência de propriedade 

da autora. Entendo que não pode ser acolhido o pedido de litigância de 

má-fé, visto que os motivos de improcedência da presente ação é por 

ausência de provas, não restando comprovado interesse em prejudicar o 

réu. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL 

DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sugiro improcedência do pedido de 

litigância de má-fé. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

QUEROLAINE BRUNA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000521-40.2017.811.0004 Pólo ativo: QUEROLAINE BRUNA 

FERREIRA GOMES Pólo passivo: SS COMERCIO DE COSMESTICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011221-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELHA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA COUTINHO PEREIRA OAB - MT0021930A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011221-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: GIZELHA RODRIGUES 

DOS SANTOS Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 
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nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, onde afirma o Reclamante, em 

resumo, que em razão de cobranças indevidas em seu cartão o banco réu 

bloqueou o seu cartão, no entanto continuou por mais de 12 (doze) meses 

recebendo cobranças dos valores oriundos de fraude, aduz ainda que 

sempre pagou um seguro de fraude e por isto deve ser recompensada 

moralmente pelos prejuízos sofridos, e pugna ainda pela devolução do 

valor indevidamente cobrado. O banco na contestação aduz que o 

bloqueio do cartão foi necessário ante a verificação de fraude no cartão 

da parte autora e que os valores contestados por ela de forma 

administrativa foram todos estornados. Pois bem, inicialmente verifico que 

a parte autora não mensura o valor de dano material sofrido, sendo certo 

que nos juizados não pode existir sentença ilíquida, o pedido não poderá 

ser acolhido. No entanto, em analise aos extratos das faturas 

apresentadas, é certo que a parte autora indevidamente foi cobrada por 

débitos indevidos, inclusive se seu cartão já estava bloqueado. E por esta 

atitude indevida do banco réu, o mesmo deverá ser responsabilizado de 

forma moral, inclusive pelo fato de que a autora estava pagando seguro 

de fraude e ainda assim sofreu cobranças indevidas de compras 

fraudadas. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a 

titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que 

as cobranças indevidas geram aborrecimentos diversos de mero 

dissabor,uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a Promovida. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo 

moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO 

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

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, o Reclamado BANCO BRADESCO S.A., a pagar a quantia de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados ao Reclamante GIZELHA RODRIGUES DOS SANTOS, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência 

da presente sentença, DECLARO inexistente o vinculo entre as partes, 

devendo o banco réu cessar cobranças em desfavor da autora, 

CANCELANDO definitivamente o seu cartão de crédito. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON TAKASHI ICHIKAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PEREIRA DE DEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010533-91.2017.811.0004 Pólo Ativo: NELSON TAKASHI 

ICHIKAWA Pólo Passivo: ALEX PEREIRA DE DEUS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) originários, representados por uma 

cártula de cheque constante na inicial. O Reclamado apesar de 

comparecer em audiência de conciliação, não apresentou contestação, o 

que importa na sua revelia. Com efeito, verifico que a origem da divida é 

licita, devendo ser acolhido in tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamado ALEX PEREIRA DE 

DEUS a pagar à quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) ao 

Reclamante NELSON TAKASHI ICHIKAWA, corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 

1% ao mês desde o vencimento do titulo. (54 STJ). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

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

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012776-42.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMON DIAS DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARITANAN LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 8012776-42.2016.811.0004 Pólo Ativo: ROZIMON DIAS DE JESUS 

Pólo Passivo: ARITANAN LOPES DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde suscita a parte 

autora que trabalha junto com o réu, e que por sua própria vontade 

causou danos materiais em duas carretinhas do autor, no valor de 

R$3.000,00. Pleiteia ainda danos morais. O Reclamado apesar de ter 

comparecido a audiência de conciliação, não apresentou contestação, o 

que incorre na sua revelia. Pois bem, o autor apresenta, fotos, boletim de 

ocorrência e orçamento onde faz prova do direito alegado nos termos do 

artigo 373, I do CPC, podendo os pedidos de danos materiais serem 

acolhidos. No entanto, quanto ao pedido de danos morais, pelos boletins 

anexados ao processo, existe uma desavença frequente entre as partes, 

sendo certo que o simples fato do prejuízo material ocasionado ao autor, 

não é suficiente para causar-lhe abalo de ordem moral. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito, o que faço para, a) CONDENAR , o Reclamado 

ARITANAN LOPES DOS SANTOS a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil 

reais) ao autor ROZIMON DIAS DE JESUS a titulo de danos materiais, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir do evento danoso (54 STJ). b) Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais; Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

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

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001361-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONEVON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001361-50.2017.811.0004 Pólo Ativo: RONEVON PEREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001331-15.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIA HELENA TEIXEIRA 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

28 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 
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as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 
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Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001335-52.2017.811.0004 Pólo Ativo: HEDISWEY ALVES Pólo 

Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

28 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 
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quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 
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então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001505-24.2017.811.0004 Pólo ativo: ELENIR MENDES DE 

OLIVEIRA Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 
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CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). Entendo que não há que se falar em litigância de má-fé. 4. 

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

de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

para: a)CONDENAR, o Reclamado TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a 

quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante ELENIR MENDES DE OLIVEIRA valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes, em discussão nesse processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002311-59.2017.811.0004 Pólo ativo: TATIANE ALEXANDRE DE 

SOUZA Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como faturas e contrato que comprovam a origem da divida O 

autor, alega que desconhece a origem do débito, requerendo a desistência 

da ação, para posterior ingresso na justiça comum para realização de 

pericia técnica. Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em 

qualquer momento do processo, inclusive não havendo necessidade da 

anuência do réu já citado, no entanto, verifico que considerando os 

documentos apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a 

assinatura do réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o 

enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do 

artigo 373, I do CPC caberia a parte autora apresentar comprovante de 

pagamento da divida informada pela Reclamada. No entanto, deixou de 

comprovar a prova constitutiva de seu direito, ao qual considero que a 

negativação é devida. Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a cobrança devida e ausência de 

pagamento pelo reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil. 3.1. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Requer o reclamado a condenação da parte 

autora em litigância de má-fé, por ingressar com ação de ressarcimento 

sabendo que a divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a 

tentativa de enriquecimento ilícito. Pois bem, é indiscutível a litigância de 

má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a verdade dos 

fatos (art. 80, inciso II, CPC), narrando na inicial que desconhecia a 

existência da divida, comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto 

Posto, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no 

art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado na petição inicial, com 

análise do mérito. Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 93 de 846



NCPC, CONDENO a Reclamante ao pagamento do percentual de 2%(dois 

por cento) do valor da causa, por litigância de má-fé, bem como as custas 

processuais. Sem honorários neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 

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

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1000143-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA BORGES DA SILVA (REQUERIDO)

CLEITON DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000143-84.2017.811.0004 Pólo Ativo: FABRICIO BORGES DA 

SILVA Pólo Passivo: NEUZA BORGES DA SILVA/ CLEITON DE OLIVEIRA 

SILVA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$30.538,00 (trinta mil, quinhentos e trinta e oito reais) aduzindo que 

efetuou um empréstimo para a reclamada, conforme deposito em sua 

conta bancária. Na contestação, a Reclamada aduz que é irma bilateral do 

autor, e o valor depositado em sua conta foi referente a venda de um 

imóvel da mãe das partes, e o valor recebido somados com outra parcela 

de R$30.000,00, foram utilizados para adquirir a nova residência da 

genitora, de modo que não há que se falar em nenhum empréstimo. Na 

audiência de conciliação, o autor afirma os fatos narrados pela reclamada 

na contestação. Pois bem, verifico que a parte reclamada comprova não 

ter realizado nenhum empréstimo junto ao autor, conforme afirmação do 

autor em ata de audiência. Dessa forma, os pedidos iniciais devem ser 

julgados improcedentes. Quanto ao pedido contraposto de danos morais e 

o pedido de litigância de má-fé, entendo que estes não poderão ser 

acolhidos tendo em vista que não restou comprovado o abalo moral da 

reclamada, e tampouco o interesse de prejudicar a ré com o ingresso da 

presente ação. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

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

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO CARRIJO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000221-78.2017.811.0004 Pólo ativo: MAGNO CARRIJO 

RODRIGUES Pólo passivo: DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIAÇÃO 

DE VEICULOS LTDA / GM- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA Vistos, 

etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, 

onde suscita o Reclamante que adquiriu um automóvel zero quilometro na 

primeira reclamada, e quase um ano após ao realizar uma viagem, o motor 

parou de funcionar. Ao levar para reparo na ré, a mesma apenas trocou 

algumas peças, não trocando o motor inteiro, o que deixou o veiculo com 

barulho e vibração no volante, e diante do vicio oculto requer indenização 

em danos morais pelo teto do Juizado. A primeira reclamada (DIFERENTE) 

aduz que efetuou todos os reparos necessários para conserto do veiculo 

do autor, e inclusive o mesmo realizou uma revisão posterior ao ingresso 

da presente ação, onde restou comprovado ausência de qualquer defeito 

no veiculo, pugnando assim pela improcedência da inicial. A segunda 

reclamada (GM) aduz na contestação que todos os reparos no veiculo do 

autor foram realizados sem nenhum custo, apesar do defeito ter-se 

originado de mau uso, e não restando comprovado o defeito alegado 

requer a improcedência da ação. Pois bem, importante ressaltar que nos 

Juizados Especiais não é cabível nenhum tipo de pericia, desta forma, 

entendo que cabe a parte autora apresentar o mínimo de provas sobre o 

direito pleiteado no processo, nos termos do artigo 373, I do CPC. No 

entanto, a parte autora apesar de alegar o vicio oculto e a 

responsabilidade das Reclamadas, não apresentou nenhum laudo ou 

prova do defeito alegado, visto que os documentos apresentados 

confirmam que as reclamadas procederam o reparo necessário, 

cumprindo com sua obrigação. Sendo que o simples fato do veiculo ter 

apresentado defeito não significa que o mesmo possuía vicio oculto, e 

ainda as reclamadas efetuaram o devido reparo, o que retira sua 

responsabilidade. Com efeito, a autora não cumpriu o ônus da sua prova, 

visto que apesar da hipossuficiência do consumidor nas relações de 

consumo, não se pode exigir da Reclamada a apresentação de prova 

negativa, visto que se a parte autora afirma vicio oculto mas não 

apresenta nenhuma prova neste sentido, ao contrário, nos autos esta 

provado que o veiculo esta em perfeito estado de funcionamento. Assim, 

os pedidos iniciais não podem ser acolhidos. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 387, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL dos pedidos iniciais. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

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

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAUMIR FREITAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR JACOMINI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000545-68.2017.811.0004 Pólo Ativo: LAUMIR FREITAS 

OLIVEIRA Pólo Passivo: AGENOR JACOMINI - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto 

a revelia da promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95 e 344 do 

NCPC, pois apesar de devidamente citada, deixou de apresentar 

contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista 

que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se 

o contrário resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde 

suscita a Reclamante em resumo que adquiriu um lote do reclamado, 

estando o mesmo na época com débitos de IPTU perante o Município de 

Barra do Garças, onde foi acordado que o réu pagaria as dividas para 

devida regularização da compra e venda. No entanto, até o presente 

momento o réu não pagou as dividas, e por este motivo o autor não pode 

vender o imóvel pois não tem a escritura regularizada. Diante da ausência 

de manifestação do reclamado, e em analise aos documentos 

apresentados pelo autor, forçoso reconhecer a veracidade dos fatos 

alegados, conforme escritura de compra e venda apresentada. 

Considerando que não houve pedido liminar, e o reclamado até o momento 

não quitou os débitos informados, entendo que poderá o autor ter a 

obrigação de fazer convertida em danos materiais, onde o mesmo 

procederá a regularização do imóvel, sendo certo que os débitos com a 

transferência são por conta do comprador, não poderá o autor exigir tal 

prestação do reclamado em decorrência do atraso para tal. Ainda não 

poderia ser concedida a obrigação de entregar coisa certa se esta coisa 

esta sob judice, cabendo inicialmente a regularização do débito, sendo 

certo inclusive que o autor comprou o imóvel ciente da existência de tal 

pendência. Entendo que a situação por si só não é capaz de ensejar abalo 

moral, sendo situações passiveis da convivência social. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito, para: a) a) CONDENAR a parte Reclamada AGENOR 

JACOMINI - ME a pagar a quantia de R$3.950,03 (três mil, novecentos e 

cinquenta reais e três centavos) a titulo de indenização por danos 

materiais ao Reclamante LAUMIR FREITAS OLIVEIRA, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o prejuízo (data da escritura 

de compra e venda) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011322-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

C A M DE OLIVEIRA REZENDE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011322-90.2017.811.0008 Pólo Ativo: C A M DE OLIVEIRA 

REZENDE - ME Pólo Passivo: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente pela parte 

reclamada como existente um débito protestado, no entanto ao dirigir-se 

ao cartório local não existia nenhuma pendência financeira, e apesar do 

esforço não obteve êxito na resolução administrativa. A Reclamada aduz 

que não existiu nenhum abalo moral em constar o nome da parte autora no 

SCPC visto que já constava na base de dados do protesto no cartório, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, em que pese as 

alegações da reclamada, a parte autora comprova que no cartório não 

existia nenhum titulo protestado, sendo evidente que a inserção dos 

referidos dados foram indevidos. Entendo que a responsabilidade é da 

Reclamada em decorrência do risco da atividade, bem como pelo fato que 

não juntou aos autos nenhum documento apto a impedir, modificar ou 

extinguir o direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 

333, II do CPC. Portanto, nítida falha na prestação dos serviços, passíveis 

de indenização por danos morais, uma vez que este é in re ipsa. 3.1. DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustram a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 
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Promovida. Comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

resta cristalino que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito pela requerida foi indevido e irregular. O dano moral decorrente 

da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus 

pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral independentemente da 

comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o 

assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A 

ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO 

PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou 

incontroversa a ocorrência da negativação do nome da autora em serviço 

de proteção ao crédito, providência que se mostrou indevida, ante a 

constatação de que não havia débito pendente. O dano moral se 

apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, ensejando o 

direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a fixação do valor 

indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a partir da prolação 

da sentença e acrescido de juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - 

APL: 129595820108260032 SP 0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: 

Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 31/07/2012, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada 

a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão 

a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois 

não houve ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter 

negativado INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao 

SPC/SERASA/CARTÓRIO, já é suficiente para configurar o dano moral, 

pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de 

prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o 

dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o 

assunto: DANO MORAL - NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO 

EFETIVO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A 

indevida inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida 

inexistente, configura ilícito indenizável. 2. A condenação por dano moral 

independe de prova do prejuízo efetivo, por estar relacionado com a 

afetação do estado de espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio 

imaterial, haja vista a repercussão negativa derivada da injusta inclusão de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, 

o julgador deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e 

as possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor 

exagerado, a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para 

coibir novas ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: 

Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, 

Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

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

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, mantendo os 

efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, a Reclamada BOA VISTA 

SERVIÇOS S.A., a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo 

de indenização por danos morais ocasionados o Reclamante C A M DE 

OLIVEIRA REZENDE - ME, valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o débito em discussão neste processo. Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYZA CAETANO DE FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000245-09.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIA DILMA ROSA Pólo 

Passivo: LARYZA CAETANO DE FARIAS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO 
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Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1 PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355 I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde aduz em resumo a parte autora que 

adquiriu um veiculo da reclamada pelo valor de R$18.000,00, sendo uma 

entrada de R$10.000,00, e o restante acordado para ser pago ao final de 

uma ação de consignação ingressada pela ré. No entanto, aduz que a 

reclamada omitiu o fato de que já existia sentença na citada ação, não 

pagou multas e débitos de IPVA, e após sofrer um acidente com o veiculo 

o mesmo ficou restrito no DETRAN em razão da existência de 05 

mandados de busca e apreensão, e por esta razão diante dos prejuízos 

sofridos requer a condenação de R$10.000,00 pelos danos materiais e 

mais R$15.000,00 pelos danos morais. A promovida na contestação, aduz 

que a autora realmente adquiriu o veiculo pelo valor aventado na inicial, 

porém infelizmente foi gerado um mandado de busca e apreensão, sendo 

que todos se referem ao mesmo processo, e que por várias vezes 

buscou negociar com a autora, para que a mesma pagasse o restante do 

valor para proceder a quitação do veiculo. Aduz ainda que as multas e 

dividas de IPVA são a partir do ano de 2015, época em que o veiculo já 

estava com a autora, visto que a venda foi realizada em 2013, sendo 

assim, estes débitos pertencem a mesma. Alega que o motivo inicial do 

carro ter sido apreendido foi que a autora dirigia o veiculo sem habilitação, 

e que hoje os gastos para retirada do veiculo do pátio do DETRAN são 

mais de R$18.000,00, e mais R$4.000,00 para conserto do veiculo em 

decorrência do acidente, e que não pode a autora causar prejuízo para a 

ré e sair da relação sem nenhum prejuízo visto que a maioria dos fatos 

foram a autora que deram causa. Aduz que por várias vezes tentou 

acordar com a autora sobre a mesma pagar a diferença do veiculo, mas 

que esta se negou. Pois bem, diante dos fatos alegados pela autora e pela 

reclamada somados aos documentos anexados no processo, verifico que 

a parte reclamada comprova que os débitos de IPVA são devidos à parte 

autora tendo em vista que o veiculo estava em sua posse. Quanto a 

apreensão do veiculo no pátio do DETRAN também resta provado que foi 

em decorrência da ausência de habilitação e débitos existentes no 

momento do acidente, tendo em vista que se tivesse sido apreendido pelo 

mandado de busca e apreensão estaria em posse do banco. E ainda em 

decorrência do acidente sofrido pela autora, resta evidente que deixou 

prejuízos materiais no veiculo. Dessa forma, entendo que seria possível a 

reparação material da parte autora caso a mesma devolvesse o veiculo da 

mesma forma que retirou, em modo contrário, a mesma utilizou o bem, 

deixando débitos e gerando prejuízos materiais, sendo assim, não poderá 

a reclamada devolver o valor pago pela autora, e arcar com todos os 

débitos que a promovente deixou no veiculo, pois estaria a autora 

incorrendo em vantagem ilícita. Assim, pelos prejuízos causados pela 

autora não é devida a restituição do valor pago. Com efeito, devido a 

declaração da rescisão do contrato de compra e venda do veiculo em 

discussão. Deve o pedido de danos morais ser julgado improcedente, 

pelos mesmos motivos acima descritos. Não há pedido contraposto. 

4.DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL DO 

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

Civil, com resolução de mérito, para: a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato 

de compra e venda estabelecido entre as partes com relação ao veiculo 

VW Gol 1.0, cor vermelha, ano 2011/2012, no ano de 2013. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Processo Número: 1000253-83.2017.8.11.0004
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(ADVOGADO)
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Autos nº 1000253-83.2017.811.0004 Pólo Ativo: AROLDO DIAS DA SILVA 

Pólo Passivo: OI S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita o Reclamante que teve 

suspenso os serviços de telefonia e ao ligar para reclamada não teve o 

motivo justificável do ocorrido, pugnando pela indenização moral. Na 

contestação, a Reclamada alega que não há que se falar em danos morais 

pois não restou comprovado os fatos aduzidos pelo autor e que o mesmo 

tem histórico de inadimplência. Pois bem, pela análise dos fatos constantes 

no processo, verifico que o autor não faz provas de suas alegações, pois 

não menciona a data da ocorrência dos fatos, quanto tempo durou, onde 

não podemos precisar a extensão do prejuízo e/ou a veracidade das 

alegações. No caso, pelos fatos apresentados pelo se deduz que o 

defeito durou por curto período de tempo. Ainda, ressalto, que o fato da 

linha ter ficado suspensa pelo período de 02 (dois) dias, por si só não 

caracteriza evento danoso, cabendo a autora ter apresentado a prova do 

prejuízo sofrido, o que não o fez. Não há possibilidade de exigir da 

Reclamada a inversão do ônus da prova, pois trata-se de prova negativa, 

nos termos do artigo 373, I do CPC. Para a comprovação do dano moral, é 

imprescindível que reste provado as condições nas quais ocorreu a 

ofensa à moral, à honra, à personalidade, à dignidade do ofendido, bem 

como se mostra imperioso a demonstração da repercussão do dano 

causado na vida do ofendido com os reflexos oriundos da lesão, pois do 

contrário inexistirá dano. Como se observa, nesta demanda, como em 

tantas outras ações de indenização por dano moral, o julgamento não 

demanda maiores incursões jurídicas ou no campo da investigação 

probatória (daí o julgamento antecipado da lide). A solução passa 

simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras de convivência 
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social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho que cada 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. No que diz 

respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, 

pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram 

expostos a situação vexatória ou indigna. Isto porque, a parte autora não 

comprovou a suspensão da sua linha, ou o prejuízo da suspensão da linha 

telefônica. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está 

fora da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a 

frustração e a contrariedade, em certa medida, fazem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e 

até no ambiente familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode 

desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale 

dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo 

pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. 

(JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas 

ao artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 

5º, inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação”, expressando 

claramente que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer a inexistência de danos morais. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 

PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 387, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000224-33.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALDEMAR DE OLIVEIRA 

ALVES/ DEON NUNES DA PURIFICAÇÃO e OSVALDO FERRERA DA SILVA 

Pólo Passivo: C.G. DE MORAES – ME (FOLHA MAX)/ R- 4 COMUNICAÇÃO 

LTDA. (MÍDIA NEWS) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em resumo, suscita a parte 

autora que a reclamada publicou noticia inverídica no site de notícias, 

informando que os reclamados foram presos, sendo que no entanto, 

somente foram conduzidos até a delegacia para prestar depoimento, pois 

havia muito tumulto na Câmera. Na contestação a Reclamada aduz que 

agiram no livre exercício da noticia jornalística, e ainda que foram 

conduzidos coercitivamente, de modo que falar que os mesmo foram 

presos não implica em abalo a honra dos requerentes. O Reclamado C.G 

de Moraes não foi encontrado para citação, e não sendo apresentado 

novo endereço pela parte autora implica na sua exclusão do polo passivo. 

Pois bem, em que pese as alegações do reclamado, é certo que as 

palavras conduzidas e presos não são sinônimas, sendo que apesar do 

jornal ter livre expressão jornalística conforme alegado na contestação, 

não pode utilizar de informações inverídicas com o fim de macular a 

imagem dos noticiados. Dessa forma, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu de forma indevida, utilizando de noticias abrangidas de 

forma que causou ofensa aos requerentes visto que inverídicas. Dispõe o 

Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos 

fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil 

no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo 

é possível concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, 

decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano 

moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a 

lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o 

sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, 

lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte 

autora narra seu constrangimento e inconformismo com a matéria 

veiculada de forma errônea sobre sua pessoa. Destaco que, ao contrário 

do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

fulcro no art. 387, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de 

mérito, o que faço para: a) CONDENAR a parte Reclamada R- 4 

COMUNICAÇÃO LTDA. (MÍDIA NEWS) a pagar a quantia de R$7.000,00 

(sete mil reais) a titulo de indenização por danos morais para cada 

Reclamante VALDEMAR DE OLIVEIRA ALVES, DEON NUNES DA 

PURIFICAÇÃO e OSVALDO FERRERA DA SILVA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) Diante da desistência da 

parte autora com relação ao Reclamado CG DE MORAES – ME (FOLHA 

MAX), pois não apresentou novo endereço, DECLARO para a presente 

parte o feito EXTINTO sem analise de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000229-55.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ARAN DE BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000229-55.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIANA ARAN DE 

BESSA Pólo Passivo: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A / LOCALIZA RENT 

A CAR Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, , onde a parte autora em resumo, 

aduz que adquiriu um seguro de veiculo com a primeira reclamada, e 

quando sofreu um acidente sem vitimas, necessitou de um veiculo reserva 

conforme previsto em contrato, no entanto a segunda reclamada não 

liberou o veiculo, e uma ficou devolvendo a responsabilidade para a outra 

até que o carro saiu do concerto e a parte autora não utilizou-se do 

beneficio ao qual paga no seguro. A reclamada MAPFRE aduz na 

contestação que estava liberado a utilização do serviço do carro reserva, 

e somente não foi possível utilizar pela autora pois a locadora solicita 

cartão de crédito com limite do valor e a autora não possuía, não podendo 

ser responsabilizada. A empresa Localiza aduz impugna genericamente 

os fatos iniciais aduzindo que não possui comprovação do abalo moral, 

requerendo a improcedência da inicial. Pois bem, verifico que a parte 

autora comprova devidamente o pagamento do seguro, de forma que a 

não concessão do prêmio quando solicitado de forma administrativa 

incorre em abalo indenizável. No caso, não poderia a segunda reclamada 

negar a concessão pelo motivo do cartão de crédito visto que seria a 

seguradora que estaria contratando o aluguel, cabendo também a 

segurado providenciar a resolução, sendo ambas reclamadas legitimas 

para responder a presente ação, visto que cada uma teve sua parcela de 

culpa no constrangimento vivenciado pela autora. 2.3. DANOS MORAIS No 

que tange ao pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a 

conduta da empresa Reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, 

abalo esse passível de indenização, principalmente pelo fato de não ter 

efetuado o pagamento do prêmio de forma administrativa, vez que era o 

direito da autora. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." 

Tal artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 

da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Com efeito, a parte autora narra seu constrangimento e 

inconformismo com a impossibilidade de utilizar dos benefícios pagos a 

titulo de seguro, sendo que o pagamento estava ocorrendo devidamente. 

Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos 

autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano 

moral, deve ser verificada a respectiva reparação, para o imperioso 

atendimento das vias adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da 

indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do 

dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice 

escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

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

resolução de mérito, para solidariamente: a) CONDENAR as Reclamadas 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e LOCALIZA RENT A CAR a pagar a 

quantia de a pagar quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais ao Reclamante LUCIANA ARAN DE BESSA, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002208-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IARLA SIMOES TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. No evento ID 12680022, verifica-se que a correspondência de 

citação retornou por ter sido intimado o CITIBANK, e não a empresa 

reclamada. Dessa forma, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 

(cinco) dias apresente endereço correto da reclamada sob pena de 

extinção. Após retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DI ALESSANDRO CARDOSO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO GIRASSOL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SILVA PEREIRA OAB - GO0044396A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012104-34.2016.811.0004 Pólo ativo: HUGO DI ALESSANDRO 

CARDOSO AMORIM Pólo passivo: CENTRO DE EDUCACAO GIRASSOL 
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LTDA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES, oferecido 

pelo Reclamante, alegando existência de OMISSÃO/CONTRADIÇÃO na 

sentença proferida sob o ARGUMENTO de que foi anexado dois 

comprovantes de negativação, sendo um emitido um dia antes do ingresso 

da ação, de modo que a sentença foi contraditória. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor 

do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

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

omissão ou dúvida. No caso, o convencimento deste juízo se baseou-se 

conforme termos constantes na sentença, sendo certo que ainda que a 

negativação tenha se perdurado por pouco mais de um mês, visto que não 

existe comprovação da data especifica, não poderá ser acolhido o pedido 

de danos morais, visto que a origem da negativação foi devida, ou seja, o 

reclamante deu causa à negativação. Sendo assim, nesta situação 

somente seria possível sentença com entendimento contrário, caso a 

negativação tivesse permanecido por vários meses, o que não é o caso 

dos autos, que foi retirada em menos de um mês após o pagamento. Com 

efeito, a insatisfação do Reclamado com a sentença deve ser rediscutida 

em recurso próprio, não sendo admitida tal analise em meio a embargos de 

declaração. Dessa forma, a rejeição do presente embargos se impõe. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida nos autos. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011099-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IDOMICIA BARBOSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011099-40.2017.811.0004 Pólo ativo: IDOMICIA BARBOSA DE 

SOUSA Pólo passivo: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamante, alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) o nome 

correto da empresa é SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, e e não 

foi acolhida a sua alteração, onde consta no sistema consta SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, pugnando pela correção. Em análise às circunstâncias e 

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

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

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

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida, e conforme artigo 1.022 do NCPC, corrigir erro material. 

Configura-se OMISSÃO a ausência de pronunciamento judicial, por algum 

lapso, sobre algum ponto que devia ter se pronunciado. No entanto, o fato 

aqui discutido não trata-se de omissão, pois apenas houve um erro 

material, passível de correção através até de petição simples direcionada 

para secretaria, visto que trata-se de retificação comprovada através de 

documentos.. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, MANTENDO a sentença 

proferida. a) DETERMINO a secretaria que regularize o pólo passivo 

devendo constar nos dados processuais SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011673-97.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011673-97.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIO CARVALHO DA 

SILVA Pólo passivo: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamante, alegando existência de OMISSÃO na sentença 

proferida sob os seguintes argumentos: a) que a parte autora se ausentou 

da audiência de conciliação, devendo o processo ser extinto sem analise 

de mérito. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. 

Com efeito, verifico que o dispositivo da sentença ficou contraditório com 

a situação do processo, tendo em vista que o feito na fase que se 

encontra deveria ter sido extinto sem mérito em razão da contumácia, de 

modo que deve a sentença lançada aos autos ser anulada. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, anulando a sentença proferida nos autos, 

cabendo a secretaria cancelar o andamento para consulta, e remeter os 

autos novamente para confecção de um novo projeto de sentença. : 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012675-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CRISTINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012675-05.2016.811.0004 Pólo ativo: KASSIA CRISTINA DE 

SOUSA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte Reclamada, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO na sentença proferida sob o argumento de que as partes 

efetuaram um acordo, solicitando a homologação, de modo que a sentença 

condenatória foi contraditória quanto ao acordo. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, verifico que 

a parte autora realizou acordo com o réu, sendo que foi julgada com mérito 

analisando o teor dos autos sem ater-se ao acordo. Dessa forma, deve 

ser anulada, devendo o processo ser retornado para homologação do 

acordo.. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, ANULANDO a sentença 

proferida, onde determino a secretaria que cancele a sentença proferida, 

impossibilitando sua leitura no sistema, e retorne os autos conclusos para 

homologação do acordo realizado entre as partes. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 
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VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012513-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012613-10.2016.811.0004 Pólo ativo: PAULA C. DE MOURA 

FARIAS - ME Pólo passivo: CIELO S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido 

pela parte reclamada, alegando existência de CONTRADIÇÃO na sentença 

proferida sob os seguintes argumentos: a) que a sentença determinou a 

emissão de ordem de pagamento até a regularização da conta bancária da 

autora, no entanto é extremamente difícil a expedição de ordem bancária 

por cada venda, visto que seriam milhares, assim deve a autora 

apresentar conta bancária para os depósitos. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração encontram guarida. Com efeito, compreendo 

os argumentos da reclamada, e diante da ausência de manifestação da 

parte autora, entendo que cabe a autora fornecer ainda que provisório 

uma conta bancária para depósitos dos valores vendidos na maquina de 

cartão. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, alterando o dispositivo da sentença 

para: a) DETERMINAR que a parte autora apresente uma conta bancária 

provisória, ainda que em nome de terceiros, para recebimento dos valores 

vendidos. b) Após informação da conta provisória, caberá a Reclamada 

depositar os valores devidos no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de 

multa de R$200,00 (duzentos reais) ao limite de R$3.000,00 (três mil reais). 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GEHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARTINS DO NASCIMENTO OAB - GO30168 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000274-59.2017.811.0004 Pólo Ativo: JANETE GEHM Pólo 

Passivo: TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde em resumo aduz a parte autora que 

adquiriu um veiculo da reclamada, no valor de R$46.000,00, sendo 

R$25.000,00 entrega do seu antigo carro, e R$21.000,00 em dinheiro. 

Aduz que ficou acordado que a reclamante entregaria o carro com o IPVA 

pago, e assim também receberia o veiculo comprado com o IPVA de 2016 

devidamente pago, aonde seria encaminhado o documento do veiculo, o 

manual e a chave reserva tudo por correio no endereço da autora, no 

entanto, apesar de todo esforço nunca recebeu, tendo que efetuar o 

pagamento do IPVA a seus custos. Na contestação, a reclamada aduz 

que são inverídicas as alegações da parte autora, visto que o documento 

venceria três meses após a compra, e que jamais faria esse tipo de 

acordo, pugnando pela improcedência da ação. Pois bem, em analise aos 

fatos e documentos constantes no processo, verifico que a demanda 

estaria resolvida caso a parte reclamada apresentasse comprovante de 

entrega dos itens descritos pela parte autora, no entanto, forçoso 

reconhecer como verídicas as alegações da parte autora. Assim, 

existindo promessa de prestação de serviço, caberá a reclamada restituir 

a parte autora o valor do documento do ano de 2016. Não há que se falar 

em restituição material quanto a manual e chave reserva, vez que esses 

itens são assessórios e não essenciais. 3.1. DANOS MORAIS O art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do 

fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. Com efeito, 

nos termos do artigo 37 do Código do Consumidor, entendo que houve 

propaganda enganosa em desfavor do consumidor com a consequente 

falha na prestação do serviço. É pacífico na nossa jurisprudência que o 

dano moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 

mágoa. Desse modo, é de se salientar que o prejuízo moral experimentado 

pelo Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não apenas 

compense a ele a dor e/ou sofrimento causado, mas especialmente deve 

atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 

ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, 

prudência, razoabilidade e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de 

que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral 

ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. É cediço que, para a fixação do valor 

da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e 

moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da 

ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. Destarte, entendo 

que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a 

situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como as 

circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da 

indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

a) CONDENAR o Reclamado TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA a 

pagar à quantia de R$2.147,68 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e 

sessenta e oito centavos) com juros de 1% (um por cento) ao mês e 
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correção monetária pelo INPC desde o desembolso (54 STJ). b) 

CONDENAR o Reclamado a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) a titulo de indenização por danos morais a Reclamante JANETE 

GEHM, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 

STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000635-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADEMILTA MOREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. Assim, inexiste incompetência do juízo pela 

alegação de que a ré é concessionaria do serviço público, visto que na 

sua própria qualificação se considera empresa privada. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora em 

resumo que adquiriu uma passagem para 12 horas, no entanto a 

funcionaria da empresa não permitiu seu embarque, após a autora 

questionar o modo que estaria sendo levado um animal de estimação no 

bagageiro, e com isso teve adquirir passagem para a noite, por não ter 

encontrado outra viação que faria seu percurso. Na contestação, a 

reclamada alega que a autora somente adquiriu a passagem das 19:30hrs, 

e que no vídeo apresentado é grosseira com a sua funcionaria, pugnando 

pela improcedência da inicial. Pois bem, a audiência de instrução é 

necessária quando existem pontos controvertidos nos autos, sendo certo 

que o juízo não esta obrigado a realização da audiência caso já possua 

provas suficientes para o seu convencimento. No caso, entendo que 

inicialmente poderia a reclamada ter apresentado o histórico de passagens 

do horário de 12:00, a fim de comprovar as suas alegações (artigo 373, II 

do CPC), o que não o fez. Verifico que a autora através dos três vídeos 

anexados ao processo, comprova a alegação de que foi impedida de 

viajar, cumprindo com o ônus da sua prova. Ainda, verifico que no 

segundo vídeo apresentado (ID 9103164) a autora se exalta e acaba 

diminuindo a funcionária, proferindo palavras ofensivas a sua honra, no 

entanto, é visível o sarcasmo da funcionaria ao dirigir-se a parte autora, 

dessa forma, a atitude agressiva iniciou-se pela empresa que deu causa 

ao ocorrido, onde tal fato, não retira a lesão ocasionada a promovente. 2.3 

DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

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

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada VIACAO XAVANTE LTDA a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

cada Reclamante ADEMILTA MOREIRA DA SILVA, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDI LOPES IRIBARREM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000195-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIANO EDUARDO 

FARIA DE LIMA FIGUEIREDO Pólo Passivo: JURANDI LOPES IRIBARREM 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da 

promovida com base no artigo 20 da Lei 9.099/95, pois apesar de 

devidamente citada, deixou de comparecer a sessão de conciliação. No 

entanto, considero que a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos 

alegados na inicial serão considerados verdadeiros, salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 
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9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, onde a 

parte autora pleiteia o recebimento da quantia de R$14.100,00 (quatorze 

mil e cem reais) originários, representados pela cártula de cheque em 

anexo. O réu em alegações intempestivas informou que caberia ao autor 

informar como se deu a origem do negocio, no entanto, entendo que a 

cártula de cheque apresentada por si só garante as alegações do autor, 

visto que ainda que não sendo realizado a negociação originaria do valor, 

o titulo chegou até suas mãos por alguma negociação posterior que não 

anula a primeira. Com efeito, verifico que a origem da divida é licita, 

devendo ser acolhido in tontun os pedidos iniciais. 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com 

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

mérito, para: a) CONDENAR o Reclamada JURANDI LOPES IRIBARREM a 

pagar à quantia de R$14.100,00 (quatorze mil e cem reais) a Reclamante 

LUCIANO EDUARDO FARIA DE LIMA FIGUEIREDO, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e 

juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento do titulo. (54 STJ). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002056-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEYLIANE CAROLINA LEONES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002056-04.2017.811.0004 Pólo Ativo: LEYLIANE CAROLINA 

LEONES FEITOSA Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte do requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a 

parte promovente no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001701-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUSIMEIRE FRANCISCA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001701-91.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUSIMEIRE FRANCISCA 

ROCHA Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSTILINO BENTO ROCHA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº: 1001773-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: OSTILINO BENTO 

ROCHA NETO Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico que a parte autora 

requereu a desistência do processo, não havendo oposição da reclamada 

conforme ata de audiência de conciliação. De acordo com o artigo 487, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo 

sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, 

desistindo à parte autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, 

uma vez que esta se encerra no momento da homologação de sua 

desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. 

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO ELAN ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001629-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCIANO ELAN ALVES 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FIRMINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA OAB - MT0007491S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010440-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: VALMIR FIRMINO DE 

SOUSA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, onde aduz a parte autora 

em resumo que é funcionário público da ré, lotado inicialmente na função 

de operador de máquina terraplanagem pá carregadeira, no entanto em 

setembro de 2015 foi nomeado para cargo em comissão de Bombeiro Civil 

de Aeródromo, sendo publicado portaria em 12/12/2016 sendo exonerado, 

onde solicitou o retorno ao cargo inicial tendo em vista que o transporte 

que levava o mesmo ao serviço foi suspenso, e a distância até o local 

seria de 22 KM. Aduz que após tal portaria não foi permitido retornar a sua 

função inicial, pois a ré alegou que sua antiga função estava ocupada e 

que o mesmo estaria a disposição do gabinete da prefeitura. Em 

22/12/2016 após procurar a Defensoria foi encaminhado oficio ao 

secretário-chefe, recebendo resposta somente em 09/01/2017 que estaria 

a disposição da secretaria de turismo. Em 11/01/2017 encaminhou oficio 

através da defensoria, visto que seu interesse seria retornar ao seu 

cargo e não ser submetido a outro, e ainda enquanto estava a disposição 

do gabinete, não foi disponibilizado folha de ponto, e por isto teve 

desconto em seu salario. Somados aos fatos acimas, aduz que enquanto 

desempenhou suas atividades em comissão entre 09/2015 a 12/2016 não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 104 de 846



recebeu a bonificação salarial, continuando recebendo seu salario inicial, 

e ainda que após exoneração está sem receber seu salario nos meses de 

dezembro/2016, janeiro, fevereiro e março/2017. Assim, pugna pelo 

recebimento dos vencimentos, bem como questiona os descontos 

indevidos que estão sendo realizado no seu pagamento, e ainda a 

regularização da sua situação quanto a sua alocação. Pugna ainda danos 

morais. O Município em fase de contestação alega que não há que se falar 

em acréscimo salarial, visto que o servidor deve optar por um dos 

vencimentos, não impugnando outras alegações do autor. Pois bem, 

inicialmente verifico que evidente que ao exercer cargo em comissão o 

autor faria jus ao acréscimo do seu salario, conforme determina própria lei: 

Lei Complementar 03, de 1991, que preconiza o Estatuto do Servidor 

Municipal de Barra do Garças. Art. 53 - Além do vencimento, poderão ser 

pagas ao servidor as seguintes vantagens: I – Ajuda de custo; II – Diárias; 

III – Transporte; IV – Gratificações e adicionais PARÁGRAFO ÚNICO – As 

gratificações e os adicionais somente se incorporação ao vencimento ou 

provento nos casos indicados em lei. Assim, sendo devido o aumento da 

sua gratificação, e não sendo apresentado valor que confronte o 

apresentado pelo autor, entendo que os valores pleiteados pelo autor são 

devidos, quais sejam, cumulativo de R$ 23.240,19 (vinte e três mil, 

duzentos e quarenta reais e dezenove centavos). Quanto aos valores 

pleiteados quanto ao atraso do pagamento de dezembro e janeiro/2017, foi 

deferida liminar, e a parte autora comprovou o pagamento 19.04.2017, no 

entanto o autor apresentou novo pedido informando que também houve 

atraso no pagamento de fevereiro e por 07 dias do mês de março, 

totalizando R$2.288,66. 2.3. DANO MORAL Como se observa, nesta 

demanda, como em tantas outras ações de indenização por dano moral, o 

julgamento não demanda maiores incursões jurídicas ou no campo da 

investigação probatória (daí o julgamento antecipado da lide). A solução 

passa simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras de 

convivência social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho 

que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor 

evidencia seu desgaste emocional em ter atraso em sua verba salarial, e 

ainda em exercer uma função em comissão sem receber o respectivo 

aumento salarial, no entanto, ainda que causado o referido aborrecimento, 

tal situação não é suficiente para a caracterização do evento danoso, vez 

que este não é in re ipsa.. No que diz respeito ao dano moral, não verifico 

na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora 

da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e 

a contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”, expressando claramente 

que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. Com efeito, os 

pedidos de danos morais não podem ser acolhidos. 3. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela 

parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, mantendo os efeitos de tutela, para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS/MT a pagar a quantia de R$25.528,85 (vinte e cinco 

mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos) a titulo de 

danos materiais ao autor, referente as verbas de gratificação não 

recebidas (09/2015 a 12/2016 e salários não pagos, acrescido de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação. b)Julgo improcedente o pedido de danos 

morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARE MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000508-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: GILMARE MACHADO DE 

SOUZA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000527-47.2017.811.0004 Pólo ativo: RENATO RIBEIRO DE 

SOUSA Pólo passivo: VIA VAREJO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011031-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILDERCY ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011031-90.2017.811.0004 Pólo ativo: ILDERCY ALVES Pólo 

passivo: BANCO PAN S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. 3. DO MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito no 

estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS 

MORAIS e MATERIAIS, onde a parte autora, em resumo, aduz que estava 

sendo descontado em folha parcela de cartão de crédito, ao qual 

conseguiu o extrato somente a partir de 08/2014, e que apesar do esforço 

não conseguiu cancelar a cobrança que entende indevida. Foi concedida 

liminar suspendendo as cobranças do debito discutido a partir do mês de 

agosto/2017. Na contestação o reclamado aduz que celebrou o contrato 

com o Banco Cruzeiro do Sul em 12/05/2006, passando a ser titular o 

cartão de nº 421xxx4680, que foi migrado para o Banco Pan em julho de 

2013, gerando um novo cartão deste Réu, de nº 4346xxx6009. Que não 

possui contrato mas que pelas faturas anexos é possível verificar que a 

autora tinha conhecimento da divida. Aduz que a divida é paga com o valor 

mínimo mensalmente e por isto ainda encontrasse com saldo devedor. Pois 

bem, verifico que apesar do reclamado informar que a divida é de origem 

do BCSUL, as faturas anexadas não condizem com os números de cartão 

informados na contestação, sendo que na fatura consta o numero 4218 

xxxxxxxx0035, portanto o reclamado não fez jus em comprovar a origem 

da divida. Com efeito, não se pode transferir ao reclamado uma prova 

negativa, onde caberia a parte autora apresentar os contracheque de 

pagamento onde comprovariam os descontos realizados, no entanto, 

conforme informado na contestação comprovou somente os descontos de 

R$ 1.926,72, valor que deverá ser restituído em dobro, diante da cobrança 

indevida. 3.2 DOS DANOS MORAIS Comprovada que foi efetuado contrato 

fraudulento em nome da parte autora, resta cristalino o dever de 

reparação, inclusive pelo fato que a parte autora necessitou demandar de 

forma judicial para resolver a atitude ilícita cometida pela Reclamada. Nesta 

enseada, diz o Código Civil Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal 

artigo nos fornece o arcabouço legal que regula, em regra, a 

responsabilidade civil no nosso ordenamento jurídico. Com efeito, a partir 
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da leitura desse artigo é possível concluir que o dever de indenizar, no 

sistema do Código Civil, decorre ou assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo 

causal e dano. O dano moral passível de indenização segundo nosso 

ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, 

bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de 

culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso 

vertente. Nesse sentido: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em sede de recurso especial, a 

revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o 

quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou 

exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o 

enunciado da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 401880 SP 2013/0318932-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/12/2013) APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é 

inserida na teoria do risco profissional da atividade da instituição 

financeira (recurso repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- 

Manutenção da sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos 

art. 252 do RITJSP;- Quantum indenizatório que se mostra adequado à 

média praticada por esta Relatora em casos análogos e condizente com o 

dano sofrido (artigo 944 do CC), incabível redução;RECURSO NÃO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  -  A P L :  9 1 2 2 1 8 2 2 0 2 0 0 9 8 2 6  S P 

9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/10/2012) Com efeito, a parte autora narra sua 

intranqüilidade e insegurança e porquê não impotência, em ver lançados 

em seu pagamento empréstimos não solicitados. Nossos tribunais tem 

rotineiramente decidido que a oferta/cobrança de crédito não solicitado ao 

consumidor implica na condenação por danos morais. No sentido de nosso 

entendimento os julgados: APELAÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS 

EMPRÉSTIMO INDEVIDO - QUANTUM. - A fraude de terceiros é inserida na 

teoria do risco profissional da atividade da instituição financeira (recurso 

repetitivo do C. Superior Tribunal de Justiça);- Manutenção da sentença 

por seus próprios e bem lançados fundamentos art. 252 do RITJSP;- 

Quantum indenizatório que se mostra adequado à média praticada por esta 

Relatora em casos análogos e condizente com o dano sofrido (artigo 944 

do CC), incabível redução;RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

9122182202009826 SP 9122182-20.2009.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia 

Pizzotti, Data de Julgamento: 15/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 31/10/2012) Na hipótese presente, verifico que 

caberia a parte reclamada proceder com mais cautela quando se trata de 

concessão de empréstimos, haja vista que responde integralmente pelos 

danos sofridos pelo consumidor quando comprovado a ilegitimidade do 

contrato. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

injusto experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do 

dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no 

caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação 

econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em 

que os fatos se desenvolveram, como forma punitiva da atitude das 

Reclamadas visto que ainda não havia sido efetuado nenhum desconto 

indevido, plausível a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil 

reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a)CONDENAR, o reclamado, ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a reclamante ILDERCY ALVES, valor esse acrescido de 

juros de 1%(um por cento) ao mês, a partir da citação (Art. 404 e 405 do 

CC), e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação 

desta sentença (Súmula 362 STJ) b) CONDENAR o Reclamado ao 

pagamento da quantia de R$ 1.926,72 (um mil, novecentos e vinte e seis 

reais e setenta e dois centavos) em dobro, em favor da autora, a titulo de 

dano material, valor esse acrescido de juros de 1%(um por cento) ao mês, 

a partir da citação (Art. 404 e 405 do CC), e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ) c) 

Mantenho os efeitos da tutela, tornando-os definitivos a fim de DECLARAR 

INEXISTENTE o contrato discutido neste processo. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos 

Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER CARRIJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Moacir de Tal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000637-46.2017.811.0008 Pólo ativo: WALTER CARRIJO 

FERREIRA Pólo Passivo: MOACIR ALVES DE MENEZES Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1 PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 355, I, do 

Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em decorrência de 

acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que estava 

travegando sentido de Torixóreu em velocidade compatível com a via, 

quando um equino atravessou a pista, não conseguindo o autor 

desviar-se do animal, e após verificou que o animal tinha um registrado 

“Cr” sendo de propriedade do autor. Na contestação o reclamado alega 

que conforme consta no boletim de ocorrência não possível localizar o 

animal, e o autor acredita que o mesmo entrou na sua fazenda e por isto 

seria de sua propriedade, porém não comprova tais fatos, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, em analise ao depoimento e 

informações prestadas pela policia no boletim de ocorrência, é certo 

afirmar que o autor não confirmou que o animal que infelizmente veio a 

colidir com o mesmo na pista pertenceria ao promovido, pois a própria 

policia informou não ter localizado o animal para identifica-lo, e o fato do 

animal ter entrado em uma fazenda de propriedade do réu também não foi 

confirmado, e ainda tal fato por si só também não gera nenhuma prova, 

visto que o animal poderia entrar em qualquer propriedade, não podendo 

responsabilizar terceiro indevidamente. No caso dos autos, entendo que o 

ônus da prova é do autor, nos termos do artigo 373, I do CPC, tendo em 

vista que não se trata de relação consumerista e também não é possível 

obrigar a Reclamada a produzir prova negativa em seu favor. Entendo que 

as provas apresentadas pelo autor não são suficientes para comprovar 

suas alegações, não existe nenhuma prova que o animal que bateu no 

autor seria de propriedade do reclamado. Sendo assim, não é plausível 

que a Reclamada seja condenada, sem que haja o mínimo de lastro 

probatório de sua culpa ou de seu dever de indenizar. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE PROVA. PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO. AUTOR QUE NÃO SE INCUMBIU DE PROVAR 

MINIMAMENTE SEU ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 
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PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 1ª TURMA 

RECURSAL Sede Mauá, (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0002153-23.2013.8.16.0036/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Leonardo Luiz 

Selbach - - J. 15.05.2015) (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

FALTA DE PROVAS DA CULPA NO EVENTO. AS VERSÕES 

ANTAGÔNICAS APRESENTADAS NOS AUTOS IMPEDEM A VERIFICAÇÃO 

DA CULPA E, PORTANTO, IMPONDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E 

CONTRAPEDIDO. Segundo a versão do autor, estava parado na lateral da 

Rodovia, aguardando oportunidade para ingresso, quando foi atingido pelo 

caminhão do réu, que abalroou sua lateral. Na versão do réu, foi o autor 

quem ingressou na pista de rolamento, sem as devidas cautelas. Não foi 

produzida prova a demonstrar o que ocorreu por ocasião dos fatos. Há 

mera certidão de ocorrência realizada pela Brigada Militar, SENDO QUE O 

SUCINTO REIATO DO POLICIAL QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS NÃO 

DEVE SERVIR COMO SUPORTE PARA A PROCEDÊNCIA DO 

CONTRAPEDIDO. As fotografias juntadas, de igual sorte, não permitem 

conclusão segura acerca da dinâmica dos fatos. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O 

CONTRAPEDIDO. (Recurso Cível Nº 71004930632, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 16/07/2014) (grifo nosso) Com isso, o pedido do autor 

de reparação de danos materiais e morais deverá ser julgado 

improcedente. 4.DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011053-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DELMONDES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 8011053-51.2017.811.0004 Pólo ativo: ANDRESSA DELMONDES 

BARRETO Pólo Passivo: LUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1 PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355 I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde aduz em resumo 

a parte autora que alugou um imóvel da ré, onde deveria fazer a 

transferência da Unidade de Consumo de energia elétrica para seu nome, 

e assim o fez. No entanto, certo mês ao ter suspenso seu fornecimento de 

energia dirigiu-se a reclamada onde informaram que sua unidade pertencia 

a sua vizinha, e por ter sido a reclamada que indicou numero incorreto da 

UC deve ser responsabilizada pelo prejuízo da parte autora. Na 

contestação, a parte reclamada aduz que não tem responsabilidade com 

os fatos suscitados pela parte autora, sendo que se existe alguma 

empresa responsável é a própria fornecedora de energia que não efetuou 

as devidas observações no momento da transferência. Pois bem, em 

analise aos fatos e documentos anexados ao processo, verifico que a 

parte autora não comprova a existência de outra unidade consumidora em 

seu nome, e tampouco apresenta qualquer documento licito, como laudo 

ou declaração de que a unidade de consumo estava incorreta. No caso, 

ainda que estivessem trocadas as unidade de consumo evidente que a 

reclamada não teria responsabilidade com o ocorrido visto que também 

estaria sendo lesada pela reclamada, sendo assim, os pedidos da parte 

autora não podem ser acolhidos. 4.DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010976-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: CICERO AILTON DE LIMA 

Pólo Passivo: CERAMICA PICA - PAU LTDA - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

que teve seu nome protestado indevidamente no cartório local, visto que 

todos os produtos que comprou na ré foi a vista, não restando nenhum 

débito a ser cobrado. Na contestação, a reclamada aduz que houve um 

atraso na entrega de tijolos comprados pelo autor, e equivocadamente o 

mesmo retornou a empresa resgatando o valor pago, no entanto 

verificou-se posteriormente que os tijolos haviam sido entregue e por isto 

protestou o nome do autor. Pois bem, em que pese as alegações da 

reclamada, verifica-se que não apresenta nenhuma comprovação das 
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suas alegações, visto que na nota apresentada consta o registro como 

pago, e quanto as alegações de que o autor teria retornado a empresa e 

resgatado o dinheiro não comprova, pois poderia ter apresentado 

filmagens por exemplo, no entanto deixa de produzir prova a seu favor 

nos termos do artigo 373, II do CPC. Entendo que a obrigação de retirar o 

nome do protesto é do devedor, desde que o mesmo tenha sido realizado 

de forma licita, no caso, não restando comprovado o indébito da parte 

autora, a retirada do protesto não pode ser transferida ao autor. 3.1. DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor,uma vez que 

frustram a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. Comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, 

resta cristalino que a inscrição do nome da parte autora no cartório pelas 

requeridas foi indevido e irregular. O dano moral decorrente da indevida 

inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser 

ressarcido pelo dano moral independentemente da comprovação da 

ocorrência de efetivos prejuízos patrimoniais. Sobre o assunto: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO, A ENSEJAR O 

DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO VALOR INDENIZATÓRIO PARA 

MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE 

PROVIDO, PREJUDICADO O APELO ADESIVO. Restou incontroversa a 

ocorrência da negativação do nome da autora em serviço de proteção ao 

crédito, providência que se mostrou indevida, ante a constatação de que 

não havia débito pendente. O dano moral se apresenta inequívoco, diante 

do simples fato da anotação, ensejando o direito à reparação. Reputa-se 

mais razoável, no caso, a fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, 

montante a ser corrigido a partir da prolação da sentença e acrescido de 

juros de mora a contar da citação. (TJ-SP - APL: 129595820108260032 SP 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) A Turma Recursal de 

Mato Grosso também tem entendimento nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

considerando inclusive que o pólo passivo é pessoa jurídica, plausível a 

fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais)por ser empresa do 

comercio local. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, , para: a) CONDENAR, a Reclamada CERAMICA PICA - 

PAU LTDA - ME, a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados a Reclamante CICERO AILTON 

DE LIMA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança do 

titulo em discussão neste processo, mantendo os efeitos da tutela. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010715-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CARDOSO BARRETOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010715-77.2017.811.0004 Pólo Ativo: LAIS CARDOSO 

BARRETOS Pólo Passivo: MOTOGARÇAS E PARTICIPAÇÕES LTDA/ 

BANCO HONDA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte Autora, em 

resumo, que adquiriu uma motocicleta da reclamada de forma financiada, 

pagando somente 12 (doze) parcelas. Aduz que o bem foi retirado pela ré 

com a promessa de quitação da divida, mas que indevidamente seu nome 

consta nos órgãos de proteção como inadimplente. Na contestação a 

Reclamada alega que o bem apreendido é vendido e o valor é convertido 

para pagamento da divida, restando valores a serem saldados e por isto 

agiu no exercício regular de um direito. Com efeito, o autor utiliza-se de um 

julgado deste juizado como exemplo de que a atitude da ré é reconhecida 

como ilícita, porém, a situação apresentada pelo autor é totalmente diversa 

da atual, visto que na situação apresentada houve a venda de uma 

motocicleta, e após quase quitação do bem, foi recuperado o bem pelo 

comprador por atraso das parcelas, onde nesse caso, restabelecendo o 

vendedor com o bem, permanecer com o dinheiro pago seria vantagem 

indevida, assim deveria ambas as partes voltar a situação anterior do 

negocio realizado. No caso dos autos, o banco emprestou um dinheiro 

(financiou) para a autora adquirir um bem do reclamado, assim, para que 

não haja prejuízo, todos devem retornar a situação anterior do negocio. No 

entanto, se a venda do bem não for suficiente para quitação da divida, a 

financiadora (banco Honda) estaria sofrendo enorme prejuízo. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESSUPOSTOS - 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - 

INADIMPLÊNCIA - APREENSÃO E VENDA DO VEÍCULO ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DÉBITO 

EXISTENTE - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIRETO - 

AFASTAMENTO DA CONDUTA ILÍCITA Para que se condene alguém ao 

pagamento de indenização, seja por dano moral, seja pelo de caráter 

material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da 

responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de 

responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação 

deste e o prejuízo. Nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/96, o 

credor fiduciário pode vender o objeto alienado fiduciariamente, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver. Ocorre 

que, não tendo sido a apreensão do veículo promovida pelo bancoréu, 

mas, sim, pelo Departamento de Trânsito competente, não poderia o 

produto da alienação ser utilizado para pagamento do débito decorrente do 

contrato de financiamento. Assim, não resta dúvida de que, em 

decorrência da inadimplência confessa do autor, a inscrição de seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito foi legítima, agindo o réu em 

exercício regular de direito, sendo improcedentes, portanto, os pedidos de 

cancelamento da negativação bem como o indenizatório pelos danos 

morais alegados. Com efeito, o exercício regular de direito, por se tratar de 

excludente de responsabilidade civil, afasta a ilicitude da conduta que 

interfere na esfera jurídica alheia, ocorrendo na hipótese em que, estando 

demonstrada a existência do débito, o credor promove a restrição 

creditícia. (TJ-MG – AC: 10439130093743001 MG, Relator: Eduardo Mariné 

da Cunha, Data de Julgamento: 18/06/2015, Câmaras Cíveis/ 17ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Públicação: 30/06/2015). (grifo nosso). No entanto, a 

jurisprudência também nos orienta que após a entrega do bem de forma 

consensual pelo comprador, havendo saldo remanescente do débito, o 

comprador deveria ter sido devidamente intimado para ter conhecimento 

do débito, e no a reclamada não comprovou que informou o autor do debito 

remanescente, pois o AR anexado aos autos foi encaminhado a endereço 

diverso da autora e assinado por pessoa terceira, sendo certo que a 

mesma acreditava que a divida estaria liquidada, neste sentido: AUTOS Nº 

0009366-48.2012.8.19.0031 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A 

RECORRIDO: MARLENE MARIA RIBEIRO SANTOS VOTO Leasing. 

Devolução amigável do bem. Inexistência de quitação do contrato. 

Possibilidade de leilão do bem para quitação. Novo débito decorrente de tal 

operação. Necessidade de notificação do devedor para constituí-lo em 

mora. Inobservância. Impossibilidade de inscrição em cadastro restritivo. 

Dano moral configurado. Inexistência de quitação. Impossibilidade de 

declaração de inexistência de débito. Sentença reformada em parte. O 

acordo de fl. 12 não quitou o contrato do qual a autora era devedora. Ali 

se estabeleceu apenas que haveria a devolução amigável do bem, porém 

sem qualquer informação sobre a solução integral do débito. No mesmo 

documento, no entanto, tem-se que no caso de existência de saldo seria 

necessário intimar-se o devedor, o que não ocorreu. Com a entrega do 

veículo o credor pode leiloá-lo e utilizar o saldo da venda para amortização 

do débito. Havendo quitação e saldo tal valor deve ser devolvido ao antigo 

devedor. No caso de ainda existir saldo devedor para o consumidor é 

necessário que o mesmo seja notificado para o pagamento, notificação 

através de qual se lhe dará ciência do valor pelo qual foi vendido o 

veículo, quanto havia de débito e o que ainda resta pagar. Não há prova 

de que isso foi feito, razão pela qual a inscrição em cadastro restritivo 

deu-se de forma irregular e, portanto, deve ser cancelada. O Conselho 

Recursal decide nesse sentido conforme precedente que segue: 

“Recurso: 0011286-13, Recorrente: REAL LEASIN S/A ARRENDAMENTE. 

Recorrido: FRANCISCO ALBION FROTA. O autor assinou como avalista de 

Regina Célia de Oliveira Reis (devedora), contrato de financiamento de 

automóvel Ford, tipo Ecosport. A devedora pagou as 12 primeiras parcelas 

do financiamento, deixando de pagar a 13ª parcela vencida em 

28/02/2009, sendo orientada a proceder a devolução amigável do veículo, 

o que ocorreu em 17/03/2009tendo sido gerado um laudo de recebimento 

que não foi assinado pelo Autor, que também não recebeu nenhum 

comunicado por parte da ré. Em 14/04/2009 ao tentar efetuar uma compra 

a prazo foi informado que seu nome encontrava-se inserido nos 

cadastros restritivos ao crédito. Requer antecipação dos efeitos da tutela 

para determinar que a ré exclua o nome do autor dos cadastros restritivos 

ao crédito e indenização por danos morais no valor de 40 salários 

mínimos. Fls.19: termo de entrega amigável em 17/03/2009 Fls.21: Relatório 

de vistoria e Baixa de Contrato por entrega amigável Fls. 

23/24:Comunicado de negativação do autor em 28/02/2009 Contestação 

(fls.27/40) Projeto de Sentença (fls.41/45): JULGOU PROCEDENTES OS 

PEDIDOS para: 1) Determinar a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo o Cartório do juízo expedir o 

competente ofício, ficando a parte autora autorizada a retirar e levar o 

referido ofício em mãos para providenciar a exclusão do apontamento de 

seu nome, na forma do disposto na Súmula 144 do TJ/RJ; 2) Condenar o 

réu a pagar à parte autora o montante de R$5.000,00, a título dedanos 

morais, corrigido monetar iamente desde a data da publicação da decisão 

e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Deixo de condenar 

em custas e honorários advocatícios com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. 
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Recurso do réu (fls.47/57) Contrarrazões (fls.63/72) VOTO Trata-se de 

inserção nos cadastros de proteção ao crédito que foi regular diante dos 

fatos narrados, já que o próprio autor reconhece a inadimplência que só 

foi resolvida em 17/03/2009, porém após a entrega amigável do veículo e 

baixa no contrato caberia a parte ré efetuar a exclusão do nome do autor 

o que não o fez até 14/04/2009 (fls.24). O autor admite ser avalista de 

contrato de arrendamento mercantil do veículo indicado na inicial (fls.19 e 

23) e tinha conhecimento da devolução do veículo (fls.19) e da 

incapacidade do devedor de quitar as obrigações (17/03/09). Todavia, o 

banco não apresenta extrato comprovando a evolução contábil do débito 

indicado às fls.23/24. Não junta o contrato de leasing, o valor das parcelas 

pagas e das não adimplidas. saldo devedor remanescente ou eventual 

saldo credor, apurado, após devolução do bem arrendado. Ante o 

exposto, voto por conhecer do recurso e pelo seu não provimento. 

Mantendo a sentença recorrida". Grifos apostos. Recurso inominado 

0011286-13.2009.8.19.0209 (2011.700.028043-2), relatora juíza Adalgisa 

Baldotto Emery, julgado em 10/05/2011. No entanto como não houve 

quitação a autora ainda é devedora, razão pela qual não é possível 

declarar a inexistência do débito. Conheço do recurso para dar-lhe parcial 

provimento para excluir da condenação a declaração de inexistência do 

débito, mantida a sentença em seus demais termos. Fica o réu desde já 

intimado ao pagamento no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito 

em julgado da presente, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 

475 J do CPC. Sem ônus sucumbenciais. Rio de Janeiro - RJ, 04 de março 

de 2013. José de Arimatéia Beserra Macedo Juiz de Direito. ( TJ-RJ – RI: 

00093664820128190031 RJ 0009366-48.2012..19.0031, Relator: JOSE DE 

ARIMATEIA BESERRA MACEDO, Segunda Turma Recursal, Data de 

Publicação: 19/07/2013 16:03). (grifo nosso) Assim, entendo que a 

reclamada deve ser responsabilizada pela ausência de notificação prévia 

do autor acerca do saldo remanescente da divida antes da negativação, 

sendo certo que não poderá haver a declaração de inexistência do débito 

em razão que o débito é devido, podendo inclusive ser incluído novamente 

nos órgãos de proteção em momento posterior. A reparação civil possui 

um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO 

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

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a)CONDENAR, os Reclamados MOTOGARÇAS E PARTICIPAÇÕES LTDA e 

BANCO HONDA S.A, solidariamente, a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante LAIS CARDOSO BARRETOS valor com incidência de juros de 

1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Revogo a liminar concedida e deixo de 

declarar a inexistência dos débitos pelos motivos transcritos na 

fundamentação deste julgado. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010701-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISMERINDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Losango S/A (REQUERIDO)

ASFENORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010701-93.2017.811.0004 Pólo ativo: ISMERINDA DA SILVA 

SANTOS Pólo passivo: ASFERNORTE e BANCO LOSANGO S/A – BANCO 

MULTIPLO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que realizou um exame e consulta gratuita pela 

prefeitura de Pontal do Araguaia-MT e se surpreende com a presente 

negativação. Na contestação, a Reclamada BANCO MULTIPLO, alega que 

a divida é licita, apresentando DOCUMENTOS, como CONTRATO que 

comprovam que a divida é oriunda de empréstimo realizado pela autora. 

Quanto a empresa Asfenorte teve seu AR devolvido, porém não restou 

demonstrada sua relação com a situação apresentada no processo, de 

modo que incorre na sua ilegitimidade passiva. Pois bem, em analise aos 

documentos constantes no processo, ainda que possível a inversão do 

ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de 

comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova 

negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu 

no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. Ainda, com esteio no artigo 3º c/c 

artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, também do 

Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a Requerida e o objeto 

do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua ilegitimidade passiva), 

julgo em relação ao ASFENORTE o presente feito sem apreciação do 

mérito. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-32.2017.8.11.0004
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EZEQUIEL ISIDORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000237-32.2017.811.0004 Pólo Ativo: EZEQUIEL ISIDORO DOS 

SANTOS Pólo Passivo: THIAGO HENRIQUE CARVALHO SANTANA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR - PERICIA Antes de 

adentrar no mérito, cumpre analisar a preliminar suscitada pela reclamada, 

que pugna pela extinção do feito, ante a necessidade de realização de 

pericia técnica. Pela análise dos documentos constantes no processo, 

verifico que a preliminar procede. Com efeito, constato que a competência 

para o processamento e julgamento do processo é da Justiça Comum, 

ante a necessidade de realização de perícia para aferir se autor concluiu 

o serviço realizado e ainda se houve ou não obras realizadas além da 

acordada inicialmente pela planta do imóvel, visto que sem a existência de 

algum laudo ou documento não sabe-se quem esta com a razão na 

presente demanda. E não é permissivo neste Juizado a realização de tais 

provas. Os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações de alta 

complexidade diante da interpretação literal do art. 3º da Lei 9.099/95. In 

Verbis: O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas. Entendimento este respaldado em um dos pilares dos 

Juizados Especiais, dando característica fundamental dos atos nesse 

instituto, posto que o Princípio da celeridade significa que o processo 

dever ser rápido, e terminar no menor tempo possível, por envolver 

demandas economicamente simples e de nenhuma complexidade jurídica, 

a fim de permitir ao autor a satisfação quase imediata do seu Direito. 

Verificamos que a celeridade e concentração são características que 

fundamentam o empenho do legislador em evitar dilações de prazos, com 

a finalidade de impedir que obstruído nos seus trâmites normais. Deste 

modo há de se concluir que na seara dos Juizados Especiais não são 

cabíveis incidentes que protelem o julgamento, portanto não é admitida 

qualquer forma de intervenção de terceiros e se quer realizações de 

exames periciais, posto que, caso fosse possível a aplicabilidade desses 

procedimentos complexos, o Sistema do Juizado Especial deixaria de ser 

especial, pois sofreria todas as etapas burocráticas e complexas do 

sistema ordinário. Nesse sentido trago à baila a melhor jurisprudência: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE.2. NA 

HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA AFIRMA NÃO POSSUIR 

CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA RECORRENTE, MAS A RÉ 

TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA 

DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P ARTES. ASSIM, É 

IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA 

VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO 

DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO DO JUIZ DA 

ORIGEM.3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, VERIFICA-SE A 

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, 

DA LEI 9.099/95.3º51II9.0994. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE DISPÕE O 

ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.469.099 (260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314). JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALOR RESIDUAL 

GARANTIDO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA 

CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1.O CÁLCULO PARA 

RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO AO CONSUMIDOR, EM 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, EXIGE PERÍCIA 

CONTÁBIL.2.NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA O DESLINDE DA 

QUESTÃO TORNA INCOMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º DA LEI 9.099/95.3º9.0993.RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS COM A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE 

ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46, LEI 9.099/95. A RECORRENTE 

RESPONDE POR CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES 

ARBITRADOS EM 10% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA 

CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95. SUSPENDO A 

COBRANÇA DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA, PELO PRAZO DE CINCO 

ANOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 12, LEI 

1 0 6 0 / 5 0 . 4 6 9 . 0 9 9 5 5 9 0 9 9 1 2 1 0 6 0  ( 1 4 6 7 0 8 8 2 0 1 1 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0014670-88.2011.807.0001, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 

239,). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

DEFEITO (OXIDAÇÃO) EM APARELHO CELULAR. POSSIBILIDADE DE 

MAU-USO OU UMIDADE EM DECORRÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A ÁGUA DE 

CHUVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

INEQUÍVOCA DE NEXO DE CAUSALIDADE, QUE SÓ PODE SER OBTIDO 

POR PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA QUE SE CONFIRMA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.1.SE O APARELHO CELULAR APARENTA MAU-USO, 

ALÉM DA OXIDAÇÃO, FICA DIFÍCIL DETERMINAR O NEXO DE 

CAUSALIDADE PARA FINS DE CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. 

CORRETA É A SENTENÇA QUE DECLARA A INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS CÍVEIS, DIANTE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA, O QUE TORNA A CAUSA COMPLEXA.2.SEM AVANÇO DE 

MÉRITO NÃO HÁ MOTIVO PARA APRECIAÇÃO DA TESE LANÇADA PELO 

RECORRIDO NO SENTIDO DE SER P ARTE ILEGÍTIMA PARA RESPONDER 

PELO FATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFIRMADA DIANTE DA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE 

PELA RECORRIDA.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

HONORÁRIOS PELO RECORRENTE VENCIDO, ESTES ARBITRADOS EM 

10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, ARTIGO 55 DA LEI 

9099/95. SUSPENSA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS, POR CINCO 

ANOS, EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. A SÚMULA 

DE JULGAMENTO SERVIRÁ COMO ACÓRDÃO NA FORMA DO ARTIGO 46 

DA LEI  9 .099 /95 .559099469 .099 . (296805720118070007  DF 

0029680-57.2011.807.0007, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 

241). Ante aos entendimentos acima colacionados, independentemente do 

valor que lhe fora atribuído e das partes envolvidas, refogem da 

competência do juízo especial cível em decorrência da circunstância de 

complexidade do feito, que não se sujeitam/conformam/adequa ao 

procedimento especial delimitado pelo art. 3º da Lei Especial nº 9.099/95; 

posto que no caso concreto haverá a necessidade de promoção de 

perícia. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, Sugiro a 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, ante a necessidade 

de realização de pericia técnica. REVOGO liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

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

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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RODRIGUES Pólo Passivo: PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET – ME 

(BURITIS BUFFET CERIMONIAIS E ASSESSORIA) e NILSIMAR DA SILVA 

REIS SILVEIRA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita o autor que vem 

sofrendo imputações levianas e deturpadas praticadas pelo réu com 

objetivo de atingir sua honra e imagem pessoal, onde aduz que o autor 

vem lhe difamando para alguns clientes informando, dizendo que estariam 

contratando quadrilha, e por isto pleiteia condenação pelo abalo sofrido. 

Na contestação o Reclamado alega que não esteve no local informado 

pelo autor e com isso não poderia proferir as ofensas mencionadas, 

pugnando pela improcedência da inicial. Pois bem, verifico que a parte 

autora não apresentou aos autos documentos suficientes aptos a 

comprovar o abalo moral sofrido, vez que este não é presumido. Como se 

observa, nesta demanda, como em tantas outras ações de indenização 

por dano moral, o julgamento não demanda maiores incursões jurídicas ou 

no campo da investigação probatória (daí o julgamento antecipado da lide). 

A solução passa simplesmente pelo exame de fatos notórios e de regras 

de convivência social, regras da experiência comum. Nessa senda, tenho 

que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser 

sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o 

fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas 

indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação 

em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, 

não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor 

nos presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem 

fixar o centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais 

sejam, o nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. Pois bem, o poder 

judiciário não pode entrar no espiral desses conflitos, favorecendo 

cenários de controvérsias. No que diz respeito ao dano moral, não verifico 

na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna. Se realmente houve difamações, calúnias ou injurias, o sistema 

correto para averiguação é a esfera penal. Se houve excesso de uso de 

imagem ou se foi indevido, o direito de resposta é amplamente garantido, 

sendo que estes mecanismos devem ser acessados. Ainda o autor não 

demonstra nenhum prejuízo quanto a prejuízo nas suas contratações, 

visto que apesar do alegado, aparentemente sua testemunha era seu 

cliente, sendo assim, não verifico nas conversas que são apenas 

declarações de seus clientes fato passiveis de reparação moral. Não se 

pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do 

dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a 

contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”, expressando claramente 

que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. Com efeito, a 

improcedência desta ação não significa que uma das partes está correta, 

mas na verdade que não existem elementos concretos nos autos para as 

pretensões deduzidas, motivo pelo qual, o dano moral não pode ser 

acolhido. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8011295-10.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA Pólo Passivo: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que teve seu nome negativado indevidamente visto que 

contratou um empréstimo com o réu, mas quitou devidamente todas as 

parcelas conforme comprova por seu holerite em janeiro de 2017. Na 

contestação, o reclamado aduz que não houve o repasse da parcela de 

dezembro/2016, que foi cobrada em janeiro/2017, e por isto restaria a 

parcela de fevereiro/2017, sendo a negativação devida. Em que pese as 

alegações da parte Reclamada, verifico que pelo holerite apresentado pela 

autora que houve o desconto devido da parcela de dezembro/2016 e 

janeiro/2017, e portanto evidente que a negativação discutida nestes 

autos é indevida. 3.1. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. É a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que "a inércia do credor em promover a 
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atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO COMPROVADO - 

ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- CARÁTER 

PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a atualização dos 

dados cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. Nancy 

Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve ser 

fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do 

ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem 

estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado ITAU 

UNIBANCO S/A, a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante MARIA DE 

LOURDES DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em discussão no 

processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TELDIMA VICUNA DUARTE SILVA SIFUENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MENEZES SOUTINHO OAB - MT23529/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010421-25.2017.811.0004 Pólo Ativo: TELDIMA VICUNA 

DUARTE SILVA SIFUENTE Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO 

(SEFAZ) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000307-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARISTELA GOMES DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000847-97.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELMITON VILELA DE 

FREITAS Pólo Passivo: GIOVANI FERREIRA LINO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), devidamente atualizados, representados 

uma cártula de cheque constante na inicial. Na contestação, o reclamado 

alega que o negocio objeto da cobrança é oriundo de agiotagem, e por isto 

não poderia estar cobrando a divida em questão por ser ilícito, e ainda que 

já teria pago a quantia de R$6.500,00, não possuindo nenhum recibo da 

divida em questão. Em que pese as alegações do reclamado quanto a 

agiotagem, apenas alega tal pratica, sem provar que o autor é costumeiro 

nesse negocio, ou que o empréstimo realizado estaria com juros abusivos, 

neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DIVIDA 

SUBSCRITO PELO DEVEDOR PRINCIPAL E AVALISTA. EMBARGOS A 

EXECUÇÃO AJUIZADOS PELO ÚLTIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

PARCIAL. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. E MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -Cerceamento de defesa - 

Inocorrência - Faculdade do Juiz quando suficientes os elementos 

probatórios dos autos- Preliminar rejeitada EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

Cambial - Cheque - Ordem de pagamento à vista (art 1o, inciso II, da Lei nº 

7 357, de 02/9/85)- Título de divida líquida, certa e exigível - Cártula 

perfeita e dotada de todos os requisitos legais - Alegação de que a cártula 

teria origem em divida decorrente de "agiotagem", alegações da alegada 

"agiotagem", - Recurso não provido .(TJ-SP - APL: 7291179200 SP, 

Relator: Paulo Hatanaka, Data de Julgamento: 09/02/2009, 19ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2009) (TJ-SC –RI: 

03022587320158240022 Curitibanos 0302258-73.2015.8.24.0022, Relator: 

Ricardo Alexandre Fiuza, Data de Julgamento: 31/08/2017, Sexta Turma de 

Recursos – Lages). (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO DECORRENTE DE 

AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRAÁTICA DE EMPRESTIMO COM 

JUROS EXORBITANTES. NOVAÇÃO DA DIVIDA.INTENÇÃO DE NOVAR 

NÃO CONFIGURADA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA 

NÃO DESCONSTITUIDAS PELOS EMBARGANTES. PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO. 1. A pratica de agiotagem não pode ser presumida. Não 

havendo provas de que foram cobrados juros acima do permitido por lei, 

nem de que o exequente frequentemente emprestava dinheiro, ausentes 

se fazem os elementos para a configuração de tal ilícito. 2. A novação 

caracteriza-se pela criação de uma obrigação nova com a intenção de 

extinguir uma anterior. Para que fique configurada, impõe-se não só a 

existência de obrigação anterior e a constituição de nova obrigação, mas 

tambpem a intenção de novar. Apelação Cível provida. (TJ-PR 9159044 PR 

915904-4 (Acórdão), Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 

03/10/2012, 15ª Câmara Cível). (grifo nosso). Ainda, não comprovou o 

pagamento de parte do valor do débito. Neste sentido, os pedidos iniciais 

podem ser acolhidos. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamado GIOVANI FERREIRA LINO a pagar à quantia de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Reclamante ELMITON VILELA DE 

FREITAS, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta 

sentença (362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. 
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(405 CC). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA RODRIGUES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE RODRIGUES ALVES BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000669-51.2017.811.0004 Pólo Ativo: DANIELLA RODRIGUES 

CUNHA Pólo Passivo: MARLENE RODRIGUES ALVES BEZERRA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 

do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em resumo, que o reclamada 

(tia da autora) compareceu ao seu serviço para realizar exames na sua 

mãe, avó da autora, e quando a funcionaria começou a questionar sobre a 

paciente, a ré começou a proferir palavras ofensivas, causando-lhe 

constrangimento em seu serviço. A Reclamada aduz que a funcionaria 

realmente estava fazendo perguntas sobre sua mãe a autora, e solicitou 

que fossem feitas a ré, e a autora iniciou a discussão à chamando de 

palavras injuriosas, que nega as ofensas que lhe estão sendo acusadas, 

pugnando por pedido contraposto de danos morais pelas ofensas 

sofridas. Pois bem, o autor ingressou com a presente ação trazendo aos 

autos fatos aleatórios sem indicar a origem da situação fática, visto que 

não produz prova para comprovar suas alegações, pois poderia por 

exemplo, apresentar filmagens da data dos fatos, o que não fez. O que 

fica evidente neste processo, é a relação de parentesco das partes, 

tia/sobrinha, e sua ausência de afinidade para convivência, onde ambas 

as partes informam terem sidos insultadas/injuriadas, mas não apresentam 

provas consubstanciais de quem iniciou a ofensa, sendo certo que 

havendo ofensas trocadas, não há que se falar em abalo moral. Verifico 

que a situação do presente processo deve ser resolvida no âmbito penal 

quanto as alegações de difamações e ameaças, sendo certo que tais 

fatos por si só não são suficientes para caracterizar abalo moral. A 

jurisprudência é no sentido que a difamação e injuria, por si não são 

capazes de causar ofensa de cunho moral. Nesse sentido: AÇÃO PENAL 

PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. DESPACHO 

EM EXECEÇÃO DE SUSPEIÇÃO COM SUPOSTAS OFENSAS A HONRA DO 

QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CAUSA EXCLUDENTE DE 

ANTIJURIDICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA 

AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA E ARQUIVADA. I- Para uma 

conduta ser classificada como crime contra honra, além da sua prática ser 

dolosa, é necessário que seja orientada por um especial fim de agir, 

consistente na intenção de macular a honra alheia. No caso sob análise, o 

animus diffamandi vel injuriandi do magistrado não ficou comprovado. E 

não havendo demonstração do dolo específico, a conduta não é punível, 

ante a inexistência de crimes contra a honra em modalidade culposa. II- O 

pronunciamento do magistrado querelado indicado como ofensivo se 

materializou em sede de Exceção de Suspeição, procedimento no qual o 

juiz ocupa processualmente o papel de parte, retirando-se, portanto, da 

posição de equidistância que o exercício da função jurisdicional exige. 

Incidência da causa de excludente de ilicitude prevista no art. 142, I, do 

CP. III- Ausência de justa causa, consistente no lastro probatório mínimo 

exigido para a deflagração da ação penal. IV- QUEIXA-CRIME REJEITADA 

E ARQUIVADA A TEOR DO ART. 395, III, DO CPP. (TJ-PE - Crimes de 

Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular: 3793375 PE, 

Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 18/01/2016, Corte 

Especial, Data de Publicação: 16/02/2016) (grifo nosso) APELAÇÕES 

CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIFAMAÇÃO. DIREITO DE 

PERSONALIDADE. HONRA E PRIVACIDADE. OFENSA NÃO CONSTATADA. 

Em que pese reprovável a conduta da demandada de intrometer-se em 

questões relacionadas á intimidade da parte autora, as condições fáticas 

probatórias - considerando a impossibilidade de contextualizar a conversa 

particular em referência, seus termos e intenções, inclusive pelas versões 

antagônicas apresentadas pelas partes -, impedem seja reconhecida 

ofensa superior ou extraordinária a direito de personalidade da parte. A 

prova oral produzida na instrução processual não possibilita a formação 

de um juízo de certeza quanto à origem dos boatos, razão pela qual não 

se pode atribuir à parte ré a autoria dos mesmos, inclusive porque tal 

assertiva não consta da petição inicial, que vincula a pretensão 

indenizatória, exclusivamente, à ocorrência da alegada conversa 

desabonatória, qualificada pela como irônica e agressiva. RECURSO DA 

PARTE DEMANDADA PROVIDO. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. 

APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. (TJ-RS - AC: 70060509221 RS, 

Relator: Maria Claudia Cachapuz, Data de Julgamento: 08/04/2015, Quinta 

Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/04/2015) (grifo nosso) INDENIZAÇÃO MORAL - OFENSA 

À HONRA DIFAMAÇÃO E INJÚRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM - I - Ação indenizatória tendo por 

fundamento a ocorrência de danos morais advindos de supostos atos 

difamatórios praticados por prepostos do apelado. II- Não demonstrado 

nos autos a presença dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo 

porque não comprovadas as ofensas ou agressões verbais à honra e à 

dignidade das autoras. III- A Transação Penal não tem o condão lógico de 

levar à condenação civil, uma vez que não produz os normais efeitos de 

uma sentença de mérito, resultante de um processo ordinário, no qual são 

observados todos os princípios norteadores deste ramo do direito público. 

IV- Não caracterizada a injúria ou a difamação, a causar dano passível de 

indenização, inviável a condenação. V- Sentença confirmada, por seus 

próprios fundamentos. VI- Recurso a que se nega seguimento, nos moldes 

do art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 02053575220128190001 RJ 

0205357-52.2012.8.19.0001, Relator: DES. RICARDO COUTO DE CASTRO, 

Data de Julgamento: 08/01/2014, SÉTIMA CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 18/02/2014 17:25) (grifo nosso) Nesta senda, tenho que cada 

situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de 

forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das 

ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a 

toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um 

acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não 

retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. O autor nos 

presentes autos se resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o 

centro exato dos elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o 

nexo de causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano 

moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. Se realmente houve difamações, calúnias 

ou injurias, o sistema correto para averiguação é a esfera penal. Não se 

pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do 

dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a 

contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 
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deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”, expressando claramente 

que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. Deste modo, 

entendo que o pedido inicial e o pedido contraposto devem ser julgados 

improcedentes. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL e DO PEDIDO 

CONTRAPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000705-93.2017.811.0004 Pólo Ativo: DEBORA DOS SANTOS 

MANCIOLLI DEMELAS Pólo Passivo: CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXITENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL E 

MATERIAL, onde suscita a parte Autora, em resumo, que efetuou uma 

compra na empresa Reclamada no valor de R$185,97 parcelada em 04 

(quatro) prestações de R$46,49, porém, no pagamento da primeira 

parcela, percebeu que a compra teria sido efetuada em 06 (seis) parcelas 

de R$42,99 com a incidência de juros exorbitantes, e apesar de todo 

esforço para corrigir o erro da ré, continua sendo cobrada indevidamente 

pelas duas parcelas extras. Aduz que a empresa não entrega a sua via 

que informa o parcelamento. Na contestação, a empresa Reclamada 

documento com a assinatura da parte autora onde aduz que a compra foi 

realizada em seis prestações, e por isso a cobrança é devida. Em que 

pese as alegações da parte reclamada, considerando a hipossuficiência 

da parte autora, necessário analisar as circunstancias, visto que o 

documento apresentado pela reclamada como não foi entregue segunda 

via para a autora, poderia a mesma ter assinada sem observar. No caso, a 

compra no valor de R$185,97 incorria em quatro parcelas de R$46,49, 

sendo que a ré apresentou que a compra teria sido em seis parcelas de 

R$42,99, o que se mostra visivelmente a má-fé da reclamada, visto que a 

autora teve uma redução de R$3,50 no valor mensal, sendo acrescentas 

duas parcelas, o que se resta evidente a atitude ilícita, pois os juros são 

extremamente abusivos. Dessa forma, pela situação fática é possível 

perceber que a reclamada age cm fé, devendo a cobrança ser declarada 

inexistente. 3.1. DANO MORAL Ressalte-se que, para a caracterização do 

dano moral, por se tratar de algo imaterial, conquanto se encontra ínsito na 

própria ofensa, desnecessária a prova de prejuízo, pois possui natureza 

compensatória, atenuando de maneira indireta as consequências da 

conduta praticada pela Reclamada, afigurando-se inviável a exigência da 

prova do efetivo dano, pois isso decorre do próprio fato, de acordo com 

as regras de experiência comum. Isso porque se trata de hipótese de 

dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos 

danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. É pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Quanto ao 

valor a ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser 

observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos 

ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que 

também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a 

que se propõe. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para 

a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as 

circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a 

condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia 

de sancionamento ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª 

ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e 

negritei). Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de reparação moral, considerando que a 

empresa é atuante no comércio local e satisfazendo o caráter reparatório. 

4. DISPOSITIVO: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGIRO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a reclamada CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano moral, à parte 

autora DEBORA DOS SANTOS MANCIOLLI DEMELAS, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente 

sentença, DECLARO INEXISTENTE o débito discutido nestes autos. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-39.2017.8.11.0004
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EDIANI REZENDE DOS SANTOS (REQUERENTE)
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CHRISTYANO DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT20464/O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):
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Autos nº 1000631-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: EDIANI REZENDE DOS 

SANTOS Pólo Passivo: HIPERMERCADO MEGAFRUTT LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 
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reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde afirma a parte reclamante que 

adquiriu um produto consumível no mercado da Reclamada, denominado 

skiny, e seu filho acabou por sofrer intoxicação por duas vezes, quando 

então percebeu que o produto estaria há mais de dois meses vencido, e 

que ao retornar ao mercado, percebeu que existiam vários produtos 

vencidos, conforme se faz prova pelos autos, assim, requer indenização 

pela atitude indevida da ré. Na contestação, a Reclamada alega 

ilegitimidade passiva, visto que foi o filho da autora que consumiu o 

produto, necessidade de pericia, e no mérito aduz que os fatos por si só 

não comprovam o alegado visto que poderia a autora ter adquirido o 

produto em outro comercio. Quanto a ilegitimidade ativa, não há que se 

falar, visto que a criança foi apenas o meio de descobrir os fatos acima 

relatados, sendo que a consumidora foi a autora conforme se faz prova 

pela nota fiscal em anexo, onde demostra a compra do produto. Ainda, a 

parte autora comprova através das fotos, que existiam mais produtos 

vencidos no estabelecimento da reclamada, sendo que os documentos 

apresentados pela ré, não são suficientes para descaracterizar as 

alegações da autora. Verifico que os documentos apresentados pela 

parte autora comprovam que os produtos foram adquiridos na empresa 

reclamada e que estariam vencidos. No que tange ao pedido de reparação 

à titulo de dano moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim 

abalo moral a parte Reclamante, abalo esse passível de indenização, 

posto que tais atitudes geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, 

uma vez que frustam a relação de consumo e confiança entre a 

promovente e a promovida, causando risco a saúde de quem consome o 

produto vencido, nesse sentido: RECURSO Nº 0015780-67.2009.8.19.0031 

RECORRENTES: ATACADÃO ESTRELA DO SUL DE MARICA LTDA. 

RECORRIDOS: MARIA APARECIDA DOS SANTOS BALBINO AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIMENTO VENDIDO 

COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. 

PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. VOTO Inicialmente, rejeito o pedido de suspensão do feito tá a 

conclusão do inquérito policial instaurado pela autora, tendo em vista a 

independência das esferas cíveis e criminais. Cuida a hipótese de 

responsabilidade civil objetiva, decorrente da venda de alimento destinado 

ao consumo infantil com o prazo de validade vencido. Após a cuidadosa 

análise aos autos, notadamente das peças do inquérito policial e demais 

documentos juntados pela autora, verifiquei que a sentença deu a melhor 

solução à lide, eis que os referidos documentos esclarecem perfeitamente 

a mecânica dos fatos, tais como narrados pela autora, não havendo o que 

se reparar. Note-se que há relação jurídica de consumo entre as partes, 

regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Diante das circunstâncias 

do caso, tendo em vista a verossimilhança das alegações, cabível a 

inversão do ônus da prova. No cado concreto a ré não se desimcumbiu do 

seu ônus de comprovar a exclusão de sua responsabilidade. Por outro 

lado, os documentos carreados aos autos pela autora emprestam 

verossimilhança as suas alegações, pois a autora juntou a nota fiscal 

emitida pelo réu contendo a data de aquisição do produto, o boletim médico 

de atendimento, a nota fiscal do medicamento adquirido; e por fim, o laudo 

elaborado pelo instituto de criminalística é enfático ao esclarecer que o 

produto estava impróprio para o uso. Destarte, o que se extrai dos autos é 

a falta de diligência da ré em comercializar os seus produtos, repassando 

ao consumidor alimentos com prazo de validade expirado, o que constitui 

crime dentro da sistemática do CODECON. Isto posto, considerando-se 

que restaram comprovados os fatos afirmados pela autora, não há como 

se acolher o recurso do réu, devendo a sentença ser mantida por seus 

próprios fundamentos. No caso, o dano moral decorre da própria conduta 

do réu, e foi corretamente fixado, atendendo aos critérios de razoabilidade 

e proporcionalidade, e a sua função pedagógico punitiva. Isto posto, 

conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença tal como 

lançada. Condeno o Recorrente no pagamento das custas e honorários de 

10% sobre a condenação. Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2010. Luciana 

Gomes de Paiva Juíza Relatora (TJ-RJ - RI: 00157806720098190031 RJ 

0015780-67.2009.8.19.0031, Relator: LUCIANA GOMES DE PAIVA, 

Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2010 15:40) 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. INADEQUAÇÃO. 

INSEGURANÇA. PRODUTO VENCIDO. SUPERMERCADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A prova dos autos 

demonstrou que a o leite em pó adquirido pela autora junto ao 

supermercado réu se encontrava impróprio para o consumo humano, uma 

vez que já havia se passado a data de vencimento, o que é ainda mais 

grave considerando que o alimento é destinado para o consumo de 

recém-nascidos, cuja saúde é sabidamente frágil. 2. Relação entre as 

partes que é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo a autora consumidora (art. 2º, CDC) e o supermercado fornecedor 

(art. 3º, CDC). Disso decorre que a responsabilidade do réu pelos danos 

sofridos pelo consumidor é objetiva (art. 14, CDC), ou seja, não se 

perquire a respeito de culpa do réu, que só se exime do dever de 

indenizar nas hipóteses do artigo 14, § 3º, da legislação consumerista. 3. 

No caso, diante da situação a que a autora foi exposta - sentimentos de 

repulsa, nojo e insegurança em virtude do mal-estar ao qual seu filho foi 

submetido -, o dano moral configurou-se in re ipsa. Dispensada a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. 4. Quantum indenizatório arbitrado em R$3.000,00 

(três mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, e os 

parâmetros adotados por esta Corte. Sobre o montante reparatório deverá 

incidir correção monetária pelo IGP-M, a contar desta data, bem como juros 

de mora de 1% ao mês desde a data de ocorrência do evento danoso 

(aquisição do produto vencido). Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de 

Justiça. 5. Inversão da condenação sucumbencial, devendo a ré arcar 

com a integralidade das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios ao patrono da parte autora, na proporção de 15% sobre a 

condenação. Artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060623766, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, 

Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS - AC: 70060623766 RS , Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 13/08/2014, Nona Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/08/2014) Ressalto 

ainda que o simples fato da empresa vender o produto vencido configura 

o ilícito passível de reparação moral, sendo que o consumo ou não do 

produto não altera a irrelevância dos fatos. Constatado o dano moral, deve 

ser verificada a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento 

das vias adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da 

indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do 

dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice 

escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

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

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

o Reclamado HIPERMERCADO MEGAFRUTT LTDA. a pagar a quantia de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante EDIANI REZENDE DOS SANTOS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e 

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

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 119 de 846



Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-38.2017.8.11.0004
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PABLO SOARES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000547-38.2017.811.0004 Pólo Ativo: PABLO SOARES DE 

MACEDO Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE 

DEBITO, onde a parte autora em resumo, aduz que possuía um serviço da 

reclamada denominado NET na cidade de Varzea Grande, e ao mudar-se 

para esta Urbe solicitou o cancelamento no entanto foi informado que 

deveria ficar pelo período de fidelidade para não pagar multa, onde aceitou 

e continuou pagando mesmo sem utilizar-se dos serviços. Aduz que em 

janeiro/2017, vencendo a fidelidade solicitou cancelamento, conforme 

protocolos informados, no entanto continua sendo cobrado mensalmente, 

sendo que efetuou o pagamento da parcela do mês de março e abril, que 

já entende ser indevida, pugnando pela devolução. Na contestação, a 

Reclamada impugna genericamente os fatos inicias, alegando inexistência 

do dever de indenizar. Em audiência de conciliação, a parte autora efetuou 

acordo com a Reclamada Banco Bradesco, no valor de R$2.000,00, já 

sendo o processo devidamente extinto quanto a essa Reclamada. Pois 

bem, entendo que as Reclamadas não cumpriram o ônus da sua prova em 

comprovar que a cobrança era devida, sendo que se a autora efetuou a 

solicitação de cancelamento, não poderia haver mais nenhuma cobrança, 

restando evidente a falha na prestação do serviço da Reclamada. 2.3.DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única 

hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de engano 

justificável, o que não é o caso dos autos, vez que a reclamada efetuou a 

cobrança de forma intencional, sem observar os deveres mínimos de 

cuidado, disponibilizando seus serviços mesmo após a solicitação de 

cancelamento Assim, com base nos documentos acostados pela parte 

autora, verifico que foram efetuados duas cobranças indevidas no valor 

total R$139,76 (cento e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), que 

devem ser devolvidos em dobro. 2.4 DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a conduta da 

Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a promovida. O art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do fornecedor pelos 

danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo 

que a única forma de afastá-la é provando-se que inexiste o defeito ou 

que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prova essa que 

não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA 

INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA 

DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente que a cobrança de valores 

indevidos é fato que configura lesão extra-patrimonial, capaz de gerar a 

condenação por dano moral. Constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do 

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

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada CLARO S.A.. a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil 

reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante PABLO SOARES DE MACEDO, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada 

à restituir o indébito a Reclamante que consiste no valor de R$139,76 
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(cento e trinta e nove reais e setenta e seis centavos), corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a cobrança indevida (desembolso) 

(Sumula 54 STJ). Como consequência da presente sentença. DECLARO 

inexistente a relação entre as partes, devendo a reclamada abster-se de 

efetuar qualquer cobrança em desfavor do autor com relação ao debito 

em discussão neste processo. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010686-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA PRIMO PARREIRA OAB - MT0020204A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010686-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALINE GOMES DOS 

SANTOS Pólo Passivo: M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO 

EIRELI - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, onde em resumo, 

alega o Reclamante que adquiriu um aparelho de massagem da reclamada 

pelo valor de R$1.800,00 parcelados em 12 prestações de R$150,00, no 

entanto foi entregue o aparelho com voltagem de 110 volts, ficando a ré 

comprometida a trocar o produto em sete dias para o de 220 volts, por ser 

a utilizada na cidade. No entanto, a reclamada jamais entrou em contato, e 

a autora se sente prejudicada de pagar por um produto que não pode 

utilizar-se e ainda esta acima do preço de comercio. A Reclamada 

devidamente citada, deixou de comparecer a audiência de conciliação e de 

apresentar contestação, de modo que incide na sua revelia. Pois bem, 

diante da ausência de manifestação da reclamada, forçoso reconhecer 

que as alegações da autora quanto ao pedido de troca são verídicos, não 

podendo permanecer com um produto que não poderá utilizar-se. Quanto 

as alegações de que o preço estaria alto, não pode ser utilizado, pois 

quando a autora adquiriu, foi por livre e espontânea vontade, sendo certo 

que o motivo do ilegalidade consiste pela não troca do produto. 2.3. DANO 

MORAL Quanto ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o conflito 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há olvidar que, 

como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a 

mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

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

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,para: a) 

CONDENAR, a Reclamada M. DE C. ALMEIDA COMERCIO E IMPORTACAO 

EIRELI - ME a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) à titulo de 

indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante ALINE GOMES 

DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) . B) Mantenho os efeitos da tutela, tornando-os definitivos, afim 

de que seja DECLARADA INEXISTENTE AS cobranças em discussão neste 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO FREITAS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000682-50.2017.811.0004 Pólo Ativo: SINVALDO FREITAS 

ROCHA Pólo Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 
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do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a parte autora 

em resumo, que teve seu nome negativado indevidamente visto que não 

possuía nenhum debito com o réu, pois efetuou a quitação integral de suas 

dividas, e não conseguindo resolver a situação de forma administrativa, 

ingressa com a presente. O Reclamado na contestação aduz que restou 

uma fatura a ser paga com vencimento em janeiro/2016 do acordo 

realizado, e por isso a negativação é devida. Em que pese a alegações do 

reclamado, verifico que o autor apresenta comprovante de pagamento da 

fatura objeto de discussão neste processo, pago antes da data de 

vencimento, sendo que seu nome foi incluído no SPC, mais de um ano 

após o pagamento, restando indevida a atitude da reclamada. 3.1. DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 

indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

Promovida. É a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que "a inércia do credor em promover a atualização dos dados cadastrais, 

apontando o pagamento, e consequentemente, o cancelamento do registro 

indevido, gera o dever de indenizar, independentemente da prova do abalo 

sofrido pelo autor, sob forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 

- RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). Nesse sentido: 

DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO- APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA - DANO 

COMPROVADO - ORIENTAÇÃO DO STJ- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO- 

CARÁTER PEDAGÓGICO - Segundo a mais moderna orientação do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "a inércia do credor em promover a 

atualização dos dados cadastrais, apontando o pagamento, e 

consequentemente, o cancelamento do registro indevido, gera o dever de 

indenizar, independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob 

forma de dano presumido" (STJ-RESP Nº 1.149.998 - RS - Relatora: Min. 

Nancy Andrighi- DJ: 07/08/2012). - A indenização por danos morais deve 

ser fixada dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação 

do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e 

nem estimulação de repetição do ato do ofensor, em face do caráter 

pedagógico da medida. (TJ-MG - AC: 10024121043889001 MG , Relator: 

Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras 

Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014) O dano 

moral decorrente da indevida inscrição do nome do devedor em cadastro 

de maus pagadores deve ser ressarcido pelo dano moral 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Sobre o assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA 

FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO, A ENSEJAR O DIREITO À REPARAÇÃO. REDUÇÃO 

VALOR INDENIZATÓRIO PARA MELHOR ATENDER À RAZOABILIDADE. 

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO 

ADESIVO. Restou incontroversa a ocorrência da negativação do nome da 

autora em serviço de proteção ao crédito, providência que se mostrou 

indevida, ante a constatação de que não havia débito pendente. O dano 

moral se apresenta inequívoco, diante do simples fato da anotação, 

ensejando o direito à reparação. Reputa-se mais razoável, no caso, a 

fixação do valor indenizatório em R$ 4.000,00, montante a ser corrigido a 

partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora a contar da 

c i t a ç ã o .  ( T J - S P  -  A P L :  1 2 9 5 9 5 8 2 0 1 0 8 2 6 0 0 3 2  S P 

0012959-58.2010.8.26.0032, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 

31/07/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

31/07/2012) Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a parte ré 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude da sua parte, mas o simples fato da reclamada ter negativado 

INDEVIDAMENTE o nome da reclamante junto ao SPC/SERASA/CARTÓRIO, 

já é suficiente para configurar o dano moral, pois é pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Sobre o assunto: DANO MORAL - 

NOME - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - 

DESNECESSIDADE - VALOR - FIXAÇÃO. 1. A indevida inclusão de nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura ilícito 

indenizável. 2. A condenação por dano moral independe de prova do 

prejuízo efetivo, por estar relacionado com a afetação do estado de 

espírito daquele que foi ofendido em seu patrimônio imaterial, haja vista a 

repercussão negativa derivada da injusta inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 3. Na fixação do dano moral, o julgador 

deve levar em conta o grau de constrangimento para a vítima e as 

possibilidades financeiras do ofensor, evitando estipular valor exagerado, 

a ensejar lucro fácil, ou irrisório, a ponto de não servir para coibir novas 

ocorrências.(TJ-MG - AC: 10145110211649001 MG , Relator: Guilherme 

Luciano Baeta Nunes, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras Cíveis / 

18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2013) CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PRELIMINAR DE FALTA DE REPRESENTAÇÃO - REJEIÇÃO - PRELIMINAR 

DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DANO MORAL - 

PROVA DO PREJUÍZO - DESNECESSIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - 

CIRCUNSTÂNCIAS E PARÂMETROS NÃO OBSERVADOS - REDUÇÃO - 

CABIMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Estando a ré devidamente 

representada nos autos por procurador regularmente munido de mandato 

ad judicia outorgado por dois diretores, como autoriza o contrato social, 

não há se falar em falta de representação. - Não se configura coisa 

julgada se a causa de pedir na ação é distinta da causa de pedir da ação 

anterior. -Se as questões argüidas pela parte não foram apreciadas 

quando do julgamento de ações anteriores, cuja causa de pedir foi distinta, 

tal parte possui interesse de agir para propositura de nova ação que visa 

a apreciação de tais questões pelo Judiciário. - A simples negativação 

indevida enseja dano moral e direito à indenização, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. - A suposta fraude de terceiro não isenta de 

responsabilidade o prestador de serviço, sendo que esta circunstância 

apenas influencia na fixação do valor da indenização. - Deve ser reduzido 

o valor da indenização quando incompatível com as circunstâncias do fato 

e com os parâmetros dos Tribunais. - Preliminares rejeitadas e recurso 

provido em parte.(TJ-MG - AC: 10145120646552001 MG , Relator: Márcia 

De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 23/05/2013, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013) Entretanto, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela, para: a) CONDENAR, o Reclamado 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante SINVALDO FREITAS ROCHA, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso(Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 
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sentença, DECLARO inexistente o débito oriundo da negativação em 

discussão neste processo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

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

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1002053-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: JANDERSON LAURO 

PEREIRA DE LACERDA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde a parte autora alega que na 

cidade de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no 

serviço de telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A 

parte Reclamada em fase de contestação alega que as alegações não 

devem prosperar vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de 

acordo com o tempo, distância, entre outros fatores, e ainda que não 

restou comprovado os danos morais. Como se viu nestes autos, o caso 

se refere a falha da prestação do serviço, onde o requerente alegam ter 

sofrido prejuízo por ter por longos períodos com os serviços da requerida 

suspensos. O reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, 

pois não fora ele quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve 

ilegalidade na sua conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser 

indenizável. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Antes de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos 

autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 

causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que não merece prosperar a 

tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

concretos efetivamente sofridos pelo autor. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 
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TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1002049-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: HERICA CAMILLA 

PEREIRA CAMILO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 
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que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001363-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: FABIO JUNIO GOMES 

BARCELO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 
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Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 
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diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001365-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: GLARISTONE DE SOUSA 

MORAIS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 
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e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distrito Federal - Acórdão n.610145, 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1002055-19.2017.811.0004 Pólo Ativo: LARISSA MISHELLE 

VIEIRA AIRES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 
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os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 
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provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001359-80.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARIA RODRIGUES DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 
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que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 
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TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001355-43.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELI COELHO DA SILVA 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 
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causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 
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esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001825-74.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUCAS PINHEIRO SALTO 

Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

a parte autora alega que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia, inclusive na data de 

27 a 31 de agosto de 2017. A parte Reclamada em fase de contestação 

alega que as alegações não devem prosperar vez que o serviço móvel 

esta sujeito a variações de acordo com o tempo, distância, entre outros 

fatores, e ainda que não restou comprovado os danos morais. Como se 

viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do serviço, onde 

o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos períodos com 

os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua vez, 

asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 
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imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 
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FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA ROBELIA PINHEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001311-24.2017.811.0004 Pólo Ativo: CASSIA ROBELIA 

PINHEIRO RODRIGUES Pólo Passivo: CLARO S/A . Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do processo, verifico 

que a parte autora requereu a desistência do processo, não havendo 

oposição da reclamada conforme ata de audiência de conciliação. De 

acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – homologar a 

desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da ação, não há 

porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra no momento da 

homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar eventualmente 

concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011989-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAURA COSTA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011989-13.2016.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: SAURA COSTA DO NASCIMENTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia o recebimento da quantia de 

R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), representados pelo termo de 

confissão de divida, onde atualizados perfaz o valor de R$2.490,95. A 

reclamada apesar de comparecido na audiência, deixou de apresentar 

contestação, o que incide na sua revelia. Com efeito, verifico a regular 

preenchimento pela parte autora das provas de suas alegações, e não 

havendo qualquer manifestação da ré, forçoso reconhecer a licitude da 

cobrança. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a Reclamada 

SAURA COSTA DO NASCIMENTO a pagar à quantia de R$2.490,95 (dois 

mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) a 

Reclamante CAMILO & SILVA LTDA - ME, corrigidos monetariamente pelo 

INPC desde a publicação desta sentença (362 STJ) e juros moratórios de 

1% ao mês desde a citação. (405 CC). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

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

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001823-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEIDIMAR DUTRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001823-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: CLEIDIMAR DUTRA DE 

SOUZA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de ação de indenização 

por danos morais, e verifico que as partes transigiram sobre o objeto 

desta lide, conforme acordo apresentado no (id 11784422 – ATA DE 

AUDIENCIA) cuja cláusulas estão devidamente regulares. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença com mérito. Assim, 

considerando o processo instruído para eventual homologação, merece 

acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: APELAÇÃO. AÇÃO 

DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no bojo do processo de 

conhecimento é perfeitamente possível a sua extinção com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG , Relator: Tiago Pinto, Data de 

Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria desta lide relacionada a 

direito disponível e as partes são capazes, não verifico empecilho à 

homologação do acordo apresentado. Com efeito, no ID 12637773, o 

Reclamado comprova o cumprimento do acordo, cabendo a extinção do 

feito ante o cumprimento da obrigação. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487,III do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da 

obrigação. Ainda determino a expedição de alvará para levantamento do 

valor conforme solicitado pela parte autora (ID 12720834) Após o trânsito, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEILIENY PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000459-97.2017.811.0004 Pólo Ativo: NEILIENY PEREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA, onde a parte autora pleiteia a devolução da quantia de 

R$400,00 reais, mais multa de 10%, em razão de ter contratado o 

reclamado para entregar-lhe pronta uma residência construída pelo projeto 

da caixa, e não tendo recebido o imóvel nos termos acordados do 

contrato, pleiteia a devolução do valor pago. Apesar do seu 

comparecimento na audiência, o reclamado deixou de apresentar 

contestação, o que incide na sua revelia. Verifico que a parte autora 

apresenta documento suficiente para comprovar o alegado, sendo que o 

reclamado deixou de produzir prova quanto ao cumprimento do contrato, 

restando evidente a rescisão do mesmo. Dessa forma, entendo devido a 

devolução da quantia de R$400,00 paga pela parte autora, não havendo 

que se falar em nenhuma multa, por não restar configurada a má-fé do 

réu. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR o Reclamada 

ERIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA a pagar à quantia de R$400,00 

(quatrocentos reais) a Reclamante NEILIENY PEREIRA DA SILVA, 

corrigidos monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença 

(362 STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. (405 CC). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE SCIASCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RODRIGUES FERREIRA FILHO 53506332104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000479-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: DIANE SCIASCIA Pólo 

Passivo: DDI INFORMATICA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 
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indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, onde em resumo, alega o 

Reclamante que adquiriu uma geladeira na reclamada, porém o produto foi 

entregue com defeito e sem a nota fiscal, e apesar de todo esforço a 

Reclamada não promoveu o reparo ou a devolução do valor pago que 

perfaz R$3.500,00. A empresa Reclamada na contestação aduz em 

preliminar decadência, inépcia da inicia e incompetência e no mérito 

impugnou genericamente os fatos iniciais negando todos os fatos 

alegados na inicial. Foi determinado na liminar a troca ou devolução do 

valor pago no produto, bem como a apresentação da nota fiscal. A 

Reclamada efetuou o pagamento judicial da quantia de R$2.500,00, sem 

apresentar a nota fiscal. Pois bem, verifico pelos documentos 

apresentados pela autora, em busca de resolução do problema, que o seu 

produto realmente se encontra com defeito, sendo certo que existe falha 

na prestação da reclamada, que não providenciou a troca do produto, 

visto que conforme determina o CDC o cliente pode optar pela troca ou 

devolução do valor pago, não incorrendo em atitude indevida o fato de não 

aceitar o conserto. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as 

disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de serviços e a Reclamante como consumidora final. 2.2 

DANO MATERIAL Quanto ao dano material, entendo devida a devolução do 

valor pago pelo produto, vez que não houve o reparo conforme previsto 

em lei, no mesmo sentido da tutela. Conforme documentos apresentados 

pela parte autora, tal valor consiste na quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), no entanto, o réu somente efetuou o deposito de 

R$2.500,00, devendo ser condenado ao pagamento do restante. 2.3. 

DANO MORAL Quanto ao pedido de dano moral, é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o 

conflito administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

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

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

DIANE SCIASCIA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) . b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento a parte autora da 

quantia de R$ 1.000,00 ( um mil reais) a titulo de dano material, , valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir do evento danoso (54 STJ) . c) Expeça-se alvará liberando-se o 

valor depositado em juízo para a parte autora. Determino a secretaria que 

promova a alteração do polo passivo para a empresa jurídica informada na 

inicial (DDI Informática). Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

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

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

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000885-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FEITOZA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000885-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: TEREZINHA FEITOZA 

MORAES Pólo Passivo: SABEMI SEGURADORA SA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, , onde a parte autora 

em resumo, que indevidamente lançado em sua conta poupança a 

cobrança de um seguro, no entanto a autora desconhece a origem da 

assinatura no contrato, e buscou inclusive no PROCON a devolução dos 

R$87,00 cobrados, no entanto, não obtendo resposta, ingressou com a 

presente. A empresa reclamada aduz que efetuou a devolução dos 

R$87,00, não havendo que se questionar nenhum direito. Pois bem, 

verifico que a parte autora ingressou com a presente ação em 24.08.2017, 

e a ré efetuou a devolução do valor em R$25.08.2017, sendo certo que 

não havia sido citada da presente ação. No entanto, forçoso verificar que 

a autora encontrava-se desde 01.06, tentando resolver a situação e não 

conseguiu, assim, por causa da desídia da ré, evidente que deve ser 

considerado um valor para compensar o abalo da parte autora. Quanto ao 

pedido de restituição em dobro, considerando que já foi feita a devolução 

antes da intimação da ré, entendo que não poderá ser acolhido. 2.3. 

DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo de dano 

moral, entendo que a conduta da empresa Reclamada causou sim abalo 

moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, pela demora na 

resolução do problema da autora. Dispõe o Código Civil Brasileiro: "Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 
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patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte autora narra seu 

constrangimento e inconformismo com a impossibilidade de utilizar dos 

benefícios pagos a titulo de seguro, sendo que o pagamento estava 

ocorrendo devidamente. Destaco que, ao contrário do asseverado na 

contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte 

reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço 

que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 

punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR a Reclamada SABEMI SEGURADORA SA a pagar a quantia de 

a pagar quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) a titulo de indenização por 

danos morais ao Reclamante TEREZINHA FEITOZA MORAES, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010971-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBA PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010971-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: GILBERTO FERREIRA DA 

COSTA JUNIOR Pólo Passivo: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO, onde afirma o autor em resumo que realizou um vestibular 

na instituição reclamada, mas optou por não fazer o curso. No entanto, 

recebeu em seu email a informação de que sua matricula teria sido 

efetivada, e ao dirigir-se a instituição teve a informação de que para 

cancelar deveria pagar três mensalidade, o que entende ser indevida tal 

cobrança visto que jamais realizou a matricula. Na contestação, a 

reclamada alega que a matricula foi realizada através de campanha 

promocional e entende que as três parcelas cobradas são devidas. Em 

que pese as alegações da reclamada, verifico que o contrato que 

apresenta em nome do autor não esta assinado, e ainda afirma que a 

matricula foi realizada através de campanha promocional, ou seja, o autor 

não efetuou a matricula por seu interesse e sim foi compelido pela 

reclamada. Assim, evidente que as parcelas em discussão neste 

processo são indevidas. 3.3.DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Entendo que o fato da parte 

autora apesar de ter demandado de forma administrativa, não ter seu 

problema resolvido, necessitando ingressar de forma judicial, incorre em 

abalo moral. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Entretanto, é de se salientar que 

o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e 

severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, 

mantendo os efeitos da tutela para: a) CONDENAR, a Reclamada EDITORA 

E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante GILBERTO FERREIRA DA COSTA JUNIOR, valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (362 STJ) . b) DETERMINO a secretaria que 

proceda a alteração do nome da reclamada no sistema para EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.. c) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente a cobrança em discussão neste 

processo. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000923-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLECIO BEZERRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALVOMAX - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000923-24.2017.811.0004 Pólo ativo: EUCLECIO BEZERRA DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: ALVOMAX - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - 

ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS em decorrência de 

acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que seu veiculo que 

estava sendo dirigido por SUEDE, foi atingido lateralmente pelo veiculo do 

reclamado que efetuou uma ultrapassem indevida, arremessando o veiculo 

do autor às margens da rodovia. Aduz que o reclamado se comprometeu a 

reparar os danos, no entanto não foi possível mais manter contato com o 

mesmo, buscando a reparação dos danos no valor de R$ 23. 138,00, mais 

lucros cessante e danos morais. Na contestação, o Reclamado alega que 

não esquivou-se de pagar, no entanto o autor cobra valor inclusive maior 

que o preço do veiculo, de modo que não houve acordo entre as partes. 

Anexo aos autos orçamento no valor de R$ 8.840.00, pugnando pela 

improcedência dos demais pedidos. Verifica-se que a presente demanda 

não existe controvérsia entre a responsabilidade do acidente, ficando os 

fatos em torno do valor devido para pagamento. Pois bem, evidente que o 

orçamento apresentado pela autora no valor de R$21.778,00 é totalmente 

desproporcional com os demais apresentados, de modo que será 

desconsiderado. Quanto ao orçamento apresentado pelo reclamado, 

deverá ser desconsiderado em razão de que deverá levar-se em conta o 

preço médio da cidade onde será efetuado o conserto. Com base nestas 

argumentações, entendo por considerar o orçamento de menor valor 

apresentado pela parte autora, somado com os gastos com R$600,00 do 

guincho, que totalizam R$12.263,00 de danos materiais. Quanto aos lucros 

cessantes, estes não restaram comprovados. E por fim, quanto ao pedido 

de danos morais, estes não podem ser acolhidos, visto que o 

entendimento que danos morais em acidente de transito é possível 

somente diante da ocorrência de danos físicos, o que não foi provado nos 

autos. .4.DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS INICIAIS, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

I do CPC, para: a) a) CONDENAR, o Reclamado ALVOMAX - LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA – ME a pagar a quantia de R$12.263,00 (doze mil, 

duzentos e sessenta e três reais) à titulo de indenização por danos 

materiais ao Reclamante EUCLECIO BEZERRA DE OLIVEIRA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sugiro 

improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

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

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA OAB - MT0019349A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Janete (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA GOBATTI CALCA OAB - MT0013745A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000752-67.2017.811.0004 Pólo Ativo: TEREZINHA DE JESUS 

ALVES DE OLIVEIRA Pólo Passivo: JANETE NETÁRIA FARIAS Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte Autora, em 

resumo, que sempre compra produtos onde a reclamada trabalha, por ser 

uma distribuidora, e que na data dos fatos, comprou bebidas, e solicitou 

copos descartáveis, e após a reclamada indevidamente à acusou de 

furtar copos descartáveis no estabelecimento em que a ré trabalha, e com 

isso lhe causou enorme constrangimento na vizinhança visto que a 

distribuidora fica próximo a sua casa. Na contestação, a reclamada aduz 

que os copos descartáveis são pagos, e como afirma a autora a mesma 

pegou os copos, de modo que somente avisou para uma amiga da autora 

para esta passar lá depois e pagar pelos mesmos, quando a autora 

dirigiu-se ao estabelecimento em tom de voz elevado e filmando a ré. Que 

na audiência criminal, a respeito dos fatos a autora deixou de prosseguir 

com ação em fase de saber que teve atitudes alteradas. Pois bem, diante 

dos fatos apresentados, não verifico a ocorrência de nenhuma 

circunstância capaz de ensejar abalo moral. Isto porque, não existe 

nenhum prova nos autos de que a ré agiu de forma constrangedora 

difamando a parte autora. Assim, como se observa, nesta demanda, como 

em tantas outras ações de indenização por dano moral, o julgamento não 

demanda maiores incursões jurídicas.. A solução passa simplesmente pelo 

exame de fatos notórios e de regras de convivência social, regras da 

experiência comum. Nessa senda, tenho que cada situação trazida ao 

conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e 

cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias 

nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que 

passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que 

evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o 

dever de reparar o “mal causado”. O autor nos presentes autos se 

resume em trazer proposições genéricas, sem fixar o centro exato dos 

elementos caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de 

causalidade e o fato lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, 

não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. Sendo certo que o fato da autora continuar 
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frequentando o local, conforme alegado na inicial, confirma que não houve 

nenhuma situação apta a configurar abalo moral. E nos caso de 

difamação/injuria, o caminho correto é a esfera criminal. Não se pode 

esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora da órbita do dano 

moral, devendo ser levado em conta que a frustração e a contrariedade, 

em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar. A 

jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

(negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso X, 

prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação”, expressando claramente que pode ser 

objeto de reparação o chamado dano moral. 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

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

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

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

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN KATNA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000765-66.2017.811.0004 Pólo Ativo: KAREN KATNA ARAUJO 

DOS SANTOS Pólo Passivo: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA LTDA/ MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA Vistos, etc. 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. ACORDO Verifica-se 

que a parte autora juntamente com a primeira reclamada 

(ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA), e sendo 

seus termos devidos, merecem a homologação. No (ID 10608829) a 

Administradora comprova o pagamento do acordo e pleiteia o 

arquivamento dos autos para sua parte. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, onde suscita a parte 

autora em resumo, que teve seu consorcio cancelado indevidamente por 

culpa da Reclamada Motogarças que emitiu os boletos mensais em nome 

de terceira pessoa, e que somente após pagamento que a parte autora 

percebeu o erro. Requer a devolução dos valores pagos pelo consórcio e 

a condenação em danos morais. A reclamada Motogarças na 

contestação, confirma que fora entregue os boletos errados, mas que os 

consorciados devem atentar-se para a titularidade, e que tentou resolver a 

situação, mas a parte autora não aceitou, pugnando pela improcedência 

da inicial. Pois bem, evidente a falha das empresas reclamadas, visto que 

suas obrigações são solidárias. Quanto ao valor de dano material, não se 

pode ignorar que a parte autora realizou acordo com a primeira reclamada, 

correspondente a tal quantia, sendo que não poderá receber a devolução 

de tal quantia novamente, sob pena de incidência em recebimento 

indevido. Dessa forma, necessário se faz a analise da responsabilidade 

da segunda reclamada (Motogarças) na razão dos danos morais. 3.2 DO 

DANO MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano 

Moral, entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, uma vez que frustam a 

relação de consumo e confiança entre a promovente e a promovida. O art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do 

fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. 

COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, CUJO 

DÉBITO ERA DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Não há 

que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda que seja o 

empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os valores 

cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual recebe os 

valores descontados do contracheque do autor. Portanto, sendo ela a 

prestadora dos serviços, evidenciada está a sua responsabilidade pelos 

danos causados ao consumidor. Restou evidenciado nos autos que o 

autor teve incluído em sua fatura de cartão de crédito valores de compras 

que alega não ter feito. Diante da contestação dos valores lançados na 

fatura, era ônus da demandada demonstrar minimamente a origem dos 

lançamentos, prova que não veio aos autos. Ainda que se admita que o 

autor, ao notar os lançamentos indevidos em sua fatura, não tenha 

adotado as medidas de segurança previstas em um contrato de adesão, a 

ré tinha plenas condições de demonstrar, ainda que minimamente, a origem 

de cada lançamento. Somente assim, poderia haver a análise da culpa 

concorrente do consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em 

relação à ré. A ausência de provas a respeito da origem dos débitos 

permite a conclusão que os lançamentos foram indevidos e que, diante do 

pagamento realizado por desconto em folha de pagamento, impõe-se o 

dever de ressarcir os valores cobrados e pagos indevidamente, nos 

termos do art. 42, § único do CDC. Não há que se falar em mero dissabor 

quando uma pessoa tem parte de seu salário descontado indevidamente 

por débitos que não deu origem, comprometendo seu sustento de forma 

considerável. Ainda, a requerida age com descaso e desrespeito com o 

consumidor ao resistir em encontrar uma solução para o impasse, seja no 

âmbito administrativo, seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título 

de danos morais, em R$2.500,00, que não comporta minoração, pois 

adequado aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em 

casos análogos. Ademais, é condizente com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, sendo mínimo para atingir o caráter 

pedagógico e punitivo. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004814166, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp 

Dreher, Julgado em 27/06/2014) Constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento 

das vias adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da 

indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do 

dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice 

escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 
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entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

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

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR 

a Reclamada MOTOGARÇAS COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA a pagar 

a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) à titulo de indenização por 

danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sugiro improcedência dos 

pedidos de danos materiais. Ainda, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

efetuado entre a parte autora e ADMINISTRADORA, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no artigo 487,III 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação, 

para este réu. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

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

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VINICIUS LIMA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

VALMIR ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010109-49.2017.811.0004 Pólo Ativo: THIAGO VINICIUS LIMA 

LEITE Pólo Passivo: SOUZA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 

ME . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, e verifico que a parte reclamada não foi 

encontrada para citação, cabendo a parte autora indicar o endereço 

correto, o que não ocorreu. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III 

do Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do 

mérito: III – Quando, por não promover os atos e diligências que lhe 

competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (grifei) 

Ainda, a parte autora, sob pena de extinção foi intimada para apresentar 

endereço do autor que comprove seu domicilio nesta urbe, mantendo-se 

inerte. Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo 

Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Após o trânsito em 

julgado. Arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAMELLA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000663-44.2017.811.0004 Pólo ativo: SAMUEL JUNIOR 

GONCALVES DOS SANTOS Pólo Passivo: PAULO C. S. DA SILVEIRA 

BUFFET-ME Vistos, etc. 1. RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1 PRELIMINARES Entendo que 

não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355 I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde aduz em resumo 

a parte autora que contratou os serviços da reclamada referente a 

decoração da sua festa de casamento no valor de R$10.380,00, no 

entanto não foram cumpridos todos os termos do contrato, como as flores 

que todas artificiais, não tinha rosas vermelhas, banqueta, puffs, sofás, 

dentre outros objetos, e por isto pleiteia a devolução do valor pago, e 

ainda danos morais pelo abalo sofrido. A reclamada na contestação, aduz 

que foi anexado na inicial apenas o orçamento e não o contrato, que no 

contrato estaria previsto flores artificiais e naturais, bem como que os 

bistrôs, sofás, puffs, foi devidamente fornecido conforme fotos em anexo, 

pugnando pela improcedência da inicial, e pedido contraposto de R$ 

924,00 referente a produtos que foram quebrados ou sumidos do evento. 

Pois bem, pelas fotos apresentadas aos autos, é possível verificar que 

todos os detalhes mencionados pelo autor foram cumpridos, sendo certo 

que ainda que estivesse algum detalhe faltante, jamais seria ocasião do 

autor solicitar a restituição integral do valor pago, visto que o serviço foi 

cumprido. No mesmo sentido, entendo que os danos morais não poderão 

ser acolhidos, tendo em vista que não restou comprovado nenhum abalo, 

ao contrário, pelas fotos anexadas ao processo, as partes pareciam estar 

satisfeitas com o evento. Quanto ao pedido contraposto, apesar da 

reclamada alegar, não apresenta nenhuma prova dos valores alegados, 

sendo certo que seu pedido não poderá ser acolhido. 4.DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL e do 

PEDIDO CONTRAPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGO MOURAO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000771-73.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANTONIO REGO 

MOURAO Pólo Passivo: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR MORAIS, onde suscita a Reclamante que aderiu um 

seguro para seu veiculo com a ré, onde pagou a vista o valor de R$ 

1.855,66, no entanto após 60 (sessenta) dias recebeu a informação que o 

seguro teria sido cancelado, sem lhe ser apresentado motivo justificável, e 

ainda que o valor tenha sido restituído, pleiteia indenização moral por não 

ser informado do motivo do cancelamento. A reclamada na contestação 

alega que a Volkswagen solicitou o cancelamento da apólice para 

solicitação de nova, sendo que o autor foi devidamente cientificado por 

email, portanto não há que se falar em dever de indenizar. Pois bem, 

verifico que pelos e-mails anexados aos autos o autor teve informação de 

que a apólice do seguro foi cancelada, devendo o mesmo aderir a outra, e 

o autor teve a restituição devida do valor pago. Ainda importante salientar, 

que mesmo que a ré tivesse cancelado o seguro sem apresentar o motivo 

não estaria incorrendo em atitude ilícita, vista que não esta obrigada a 

aceitar nenhum cliente, assim, como o consumidor não esta obrigado a 

contratar com a ré. No entanto o entendimento jurisprudencial dominante, é 

no sentido que empresas não estão obrigadas a vender qualquer produto 

ou serviço, nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE 

SEGURO VEICULAR. RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO NO PRAZO DE 

15 DIAS. PARCELA PAGA PELA AUTORA JÁ RESTITUÍDA. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. Em razão do princípio da liberalidade contratual e 

autonomia da vontade, pode a seguradora requerida recusar o proposta 

de seguro, desde que o faça no prazo de 15 dias estabelecido no art. 2º, 

da Circular 251/04, da SUSEP e mediante ciência do proponente. Na 

hipótese dos autos a recusa se deu no dia 23.07.2013, uma semana após 

terem os autores acordado com a proposta (16.07.2013), tendo a 

seguradora restituído o valor pago pelos demandantes, razão pela qual 

não há falar em dever de indenizar. A tentativa no sentido de dar 

interpretação diversa àquela afirmada no e-mail acostado à fl. 31, não 

convence, pois claramente assentada a restituição dos valores pela 

seguradora. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005114525, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 

16/12/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005114525 RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Data de Julgamento: 16/12/2014, Primeira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2014)(grifo 

nosso) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE 

VEÍCULO – RECUSA DA PROPOSTA DE SEGURO – AUTOR QUE 

PRETENDE, APENAS, A REPARAÇÃO DO ALEGADO DANO 

EXTRAPATRIMONIAL – MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO CONFIGURA 

OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 00411491120118260577 SP 0041149-11.2011.8.26.0577, Relator: 

Francisco Thomaz, Data de Julgamento: 06/05/2015, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 06/05/2015)(grifo nosso) Ação de 

indenização por danos morais. Recusa de venda a prazo ao autor. 1-Dano 

moral. Prova testemunhal que não permite a conclusão de que a recusa 

importou em quadro de vergonha e constrangimento ao autor. Ausência de 

desassossego anormal a permitir o reconhecimento da lesão 

íntima.2-Histórico de inadimplência do apelante, ademais, que não 

recomendava a venda a prazo. Recusa que exprime exercício regular de 

direito. Aplicação do disposto no art. 188, inciso I, do Código Civil. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.(TJ-SP – APL: 

74287020108260038 SP 0007428-70.2010.8.26.0038, Relator: Donegá 

Morandini, Data de Julgamento: 30/10/2012, 3ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 01/11/2012). (grifo nosso) No caso, a empresa age no 

exercício regular do direito ao recusar venda de um produto ou serviço ao 

consumidor, sendo certo que o artigo 39 do CDC, determina a 

obrigatoriedade do atendimento ao consumidor e não a concretização da 

venda. Assim, os pedidos pleiteados pela parte autora não poderão ser 

acolhidos, por ausência de fundamento legal. No que diz respeito ao dano 

moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou 

suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a 

situação vexatória ou indigna. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito. Sem custas e 

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

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

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

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (REQUERENTE)

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA OAB - MT9030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MAURICIO SOARES LUCAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO OAB - MT0004431A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000926-76.2017.811.0004 Pólo Ativo: ANA PAULA MONCAO 

OLIVEIRA/ SANDRO LUIS COSTA SAGGIN Pólo Passivo: MAURÍCIO 

SOARES LUCAS DE OLIVEIRA/ MORGANA SOARES LUCAS DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil (2016). 3. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 
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prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, onde, em resumo, a parte 

autora alega que foram contratados para apresentar ação rescisória em 

face do BANCO DO BRASIL para a senhora Carlota, onde após decisão 

favorável, tentaram efetuar um acordo para que fosse pagas melhores 

condições a divida existente, onde conseguiram um acordo, colocando fim 

ao processo executivo. Aduz que após a sentença foi pago parte do 

valor, mas que após seu falecimento restou o pagamento da quantia de 

R$49.787,85, cabendo aos seus herdeiros/reclamados o pagamento, o 

que não foi feito até o momento. O Reclamado MAURICIO na contestação 

aduz que o pagamento do referido valor estava condicionado a 

procedência da ação, e que houve realização de acordo no curso da ação 

e por isto não há que se falar em pagamento. Quanto a Reclamada 

MORGANA, a mesma não foi citada, e a parte autora não apresentou novo 

endereço, de modo que a mesma será excluída do polo passivo, cabendo 

ao primeiro reclamado ação regressiva a esta, em razão da solidariedade 

entre as partes. Pois bem, em analise aos fatos e documentos do 

processo, verifico que os autores ingressaram com ação rescisória, e que 

esta ação teve sim julgamento procedente de causa, inclusive e ainda 

conseguiram um acordo que favorável a contratante, dessa forma, não há 

que se falar em ausência de cumprimento do serviço. Com efeito, quanto 

aos valores de honorários, afirmam os autores terem recebidos parte 

desse valor, restando a quantia de R$49. 787,85, ao qual entendo devida. 

Quanto aos cálculos de multas e juros, o reclamado não se manifestou, o 

que faz restar incontroverso os cálculos apresentados pelos autores, 

sendo assim, a presente divida consiste no valor de R$ 79.623,34 (setenta 

e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos). 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

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

resolução de mérito, para: a) CONDENAR a parte Requerida MAURÍCIO 

SOARES LUCAS DE OLIVEIRA, , a pagar aos Reclamantes a importância 

de R$ 79.623,34 (setenta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta 

e quatro centavos), a titulo de honorários advocatícios, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (artigo 362 STJ). b) 

Excluo do polo passivo da demanda a reclamada MORGANA SOARES 

LUCAS DE OLIVEIRA, por desistência tácita dos autores, julgando para 

este o processo sem analise de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000003-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT0020393A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000003-50.2017.811.0004 Pólo Ativo: SEBASTIAO MOREIRA 

ROSA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA DE COBRANÇA, onde o autor aduz em resumo, que fora 

promovido em agosto/2011 para 2º Sargento da policia militar, sendo 

concedido em dezembro/2011 sua transferência para reserva remunerada 

por inatividade, no entanto teve utilizado como reserva sua função de 3º 

sargento, e apesar de todo esforço para resolver administrativamente, 

não conseguiu. Aduz que a diferença de salario é de R$1.000,00 mensal, 

e considerando os últimos cinco anos, pleiteia o recebimento de 

R$60.000,00. O Estado apesar de devidamente citado, deixou de 

apresentar contestação, de modo que incide na sua revelia. Ressalto que 

os efeitos da revelia são relativos, de modo que cabe a parte autora fazer 

comprovação das suas alegações. A tutela antecipada foi indeferida. Pois 

bem, em analise aos documentos apresentados pela parte autora, verifico 

que comprova a promoção anterior a sua transferência para reserva 

remunerada inativa, sendo certo que o salario que vem recebendo não é 

referente ao cargo que faz jus. Neste sentido entendo devido a 

declaração do reconhecimento da graduação superior, bem como o 

pagamento das diferenças salariais pretéritas dos últimos cinco anos. Com 

efeito, o autor pleiteia o recebimento de sessenta salários de R$1.000,00, 

mas o teto salarial do presente juizado é com base no salario mínimo 

vigente, portanto, o máximo que pode pleitear em juízo equivale a 

R$57.240,00, nos termos do art.2º da lei 12.153/09. Dessa forma, 

ingressando no presente juízo tacitamente reconhece que o valor objeto 

da ação não poderá ultrapassar o teto judicial. Com efeito, entendo devida 

o pagamento da quantia acima mencionada, por ser verbas salariais 

pretéritas e devidas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

DECLARAR devido o reconhecimento da graduação superior de 2º 

sargento da parte autora, devendo passar a receber o valor remuneratório 

correspondente a tal requisito, sob pena de multa de pagamento em dobro 

do valor de aumento devido. b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a pagar o montante referente R$57.240,00 (cinquenta e sete mil, duzentos 

e quarenta reais), acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao 

mês calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária, pelo 

IPCA-E, ambos desde a presente decisão. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

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

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PROCOPIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010659-44.2017.811.0004 Pólo Ativo: VILMAR PROCOPIO DE 

SOUZA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 
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competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011318-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o 

ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de 

uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica 

proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). 

Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da 

referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. 

O promovido apresentou sua contestação alegando em preliminar 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão não assiste a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 

1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de 

uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel 

de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do 

fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No voto, 

acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou 

que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os 

custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012648-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M M ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o 

ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de 

uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica 

proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). 

Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da 

referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. 

O promovido apesar de devidamente citado, deixou de apresentar sua 

contestação, de modo que incide na sua revelia, sendo que os efeitos da 

revelia são relativos. Partindo para o julgamento, tenho que razão não 

assiste a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 
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ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012652-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PANIFICADORA PAO DE MILHO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o 

ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de 

uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica 

proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). 

Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da 

referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. 

O promovido apesar de devidamente citado, deixou de apresentar sua 

contestação, de modo que incide na sua revelia, sendo que os efeitos da 

revelia são relativos. Partindo para o julgamento, tenho que razão não 

assiste a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001020-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o 

ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de 

uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica 

proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). 

Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da 

referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. 

O promovido apesar de devidamente citado, deixou de apresentar sua 

contestação, de modo que incide na sua revelia, sendo que os efeitos da 

revelia são relativos. Partindo para o julgamento, tenho que razão não 

assiste a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010822-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIO PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 
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complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o 

ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de 

uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica 

proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). 

Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da 

referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. 

O promovido apesar de devidamente citado, deixou de apresentar sua 

contestação, de modo que incide na sua revelia, sendo que os efeitos da 

revelia são relativos. Partindo para o julgamento, tenho que razão não 

assiste a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

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

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 
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os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 
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penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 233352 Nr: 3322-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO DIFUSORA DE CACERES LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON PORFÍRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799/O, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA 

BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido, com as cautelas inseridas na Portaria 

do Juízo da Infância e Adolescência, sem prejuízo de outras medidas 

previstas na legislação constitucional e infraconstitucional.Advirto que é 

proibida a entrada e permanência de adolescentes com idade inferior a 14 

(quatorze) anos, desacompanhadas de seus pais/responsáveis.Na 

hipótese de descumprimento da determinação supra, bem como, violação 

ao disposto no art. 81 , II do ECA e art. 37 da Portaria nº 003/2005, deste 

juízo, arbitro, de ofício, desde já multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), cujo recolhimento direciona-se ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Cáceres/MT.Advirto ao Requerente que é 

proibido o consumo, venda e/ou fornecimento de bebidas alcoólicas e 

cigarros aos menores (crianças e adolescentes), sob pena de constituir 

infração penal, punida com 02 (dois) meses a 01 (um) ano de prisão 

simples ou multa (art. 63 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), ao que deverá 

afixar em local visível, junto a todos os bares que encontrarem-se em 

funcionamento dentro do local da festa, cartaz informando a proibição 

(artigo 37 da Portaria n.º 003/2005).Determino, também, (...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185970 Nr: 5758-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compareceu nesta secretaria a Mãe do requerente Srª Dirsa 

Alexandrino Teixeira e informou o numero da conta a ser feita o deposito 

conforme cópia anexa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 187034 Nr: 6369-87.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDLAINE APARECIDA SOARES 

NEVES - OAB:15818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR o advogado da parte autora a 

manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça a seguir transcrita: " 

...ertifico que em cumprimento ao Mandado de Citação e Intimação extraído 

do processo código 187034, em trâmite nesta comarca que dirigir-me no 

endereço mencionado no R. Mandado, sem êxito, dirigi-me na Rua das 

Membeca nº 15, Bairro Maracanãzinho, nesta cidade e lá também não foi 

possível Citar o devedor DIVINO CEZAR DUARTE DE LIRA, pois segundo 

sua irmã KELLY MARIANE D. DE LIRA, o mesmo mudou-se sem deixar 

endereço. Diante do exposto, devolvo o R. Mandado. O REFERIDO É 

VERDADE. "

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 224461 Nr: 10285-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, proceda-se com a renumeração do feito, observando a 

ordem cronológica dos documentos, devendo ser evitada as cópias em 

excesso.

Em após, proceda-se o apensamento dos autos ao processo de código 

205318.

Em seguida, dê-se vista dos autos, respectivamente, à Defensoria Pública 

e Ministério Público para manifestação.

 Após, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164558 Nr: 1707-17.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o inventariante juntar aos 

autos os documentos determinado as fls. 45/46, apesar de intimada (fls. 

48/49).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78736 Nr: 5362-07.2008.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9.851

 Vistos etc.
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Defiro o pedido de folhas retro.

Expeça-se o mandado de averbação ao Cartório competente, consignando 

que a requerente voltará ao uso do nome de solteira, qual seja, Isa Oliveira 

da Silva.

Após, intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166519 Nr: 3457-54.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, MRDS, CCR, AMRS, ACRJ, ALDS, LGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o Dr. JOSE OLIVÃ DE 

SANTANA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001861-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS PLAQUI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001861-76.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

ROSILENE MENDES DOS SANTOS REQUERIDO: CLOVIS PLAQUI Vistos 

etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não consta 

certidão de casamento das partes. Dessa maneira, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para 

acostar aos autos a certidão de casamento, sob pena de indeferimento 

desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 

c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001886-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO FARIA HAUEISEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO)

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO)

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001886-89.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

FREDERICO FARIA HAUEISEN Vistos etc. Compulsando detidamente aos 

autos, verifica-se que não consta comprovante de recolhimento das 

custas judiciárias. Dessa maneira, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos 

comprovante de recolhimento das custas judiciárias, sob pena de 

indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001949-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA GOMES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001949-17.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

GUIOMAR GOMES MARTINS REQUERIDO: TEREZA GOMES MARTINS 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

provisória de urgência proposta por Guiomar Gomes Martins que objetiva a 

interdição de Tereza Gomes Martins. Narra a Requerente, em síntese, ser 

genitora da interditanda Tereza Gomes Martins, a qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID 10 F20.5. Afirma que a patologia 

apresentada pela Sra. Tereza Gomes Martins impossibilita-a de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude da interditanda ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a Requerente deseja 

se tornar curadora especial desta, para prestar-lhe a assistência privada. 

Deste modo, requer liminarmente, a interdição provisória de Tereza Gomes 

Martins, nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao 

final confirmada a tutela postulada. Junta documentos pertinentes. É o 

necessário. Decido. Trata-se de Ação de Interdição c/ pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, de modo que 

deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do CPC. Ademais, para 

concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a exigência de 

contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. Nesta 

senda, verifica-se a evidência da enfermidade da interditanda mediante os 

atestados médicos firmados por profissionais competentes acostado nos 

autos, bem como a urgência da medida, declaro a interdição provisória da 

Requerida e nomeio como sua curadora provisória a Sra. Guiomar Gomes 

Martins, qualificada na exordial. Expeça-se termo de curatela provisória, 

consignando-se a vedação à alienação ou oneração de quaisquer bens 

móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes a interditando, 

salvo com autorização judicial. Ademais, designo audiência para o dia 21 

de junho de 2018 às 16h00min, data em que será realizada a entrevista da 

interditanda, devendo a mesmo ser citada na pessoa de sua Curadora 

Provisória, cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe 

é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe 

técnica deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência da 

interditanda, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001946-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELINA VILARUEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001946-62.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA 

FRANCISCA DA SILVA REQUERIDO: MARCELINA VILARUEL DA SILVA 

Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Interdição c/c tutela 

provisória de urgência proposta por Maria Francisca da Silva que objetiva 

a interdição de Marcelina Vilaruel da Silva. Narra a Requerente, em 

síntese, ser filha da interditanda Marcelina Vilaruel da Silva, a qual padece 

de enfermidade diagnosticada como CID 10 F03. Afirma que a patologia 

apresentada pela Sra. Marcelina Vilaruel da Silva impossibilita-a de reger 
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sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer 

cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 

reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a 

Requerente deseja se tornar curadora especial desta, para prestar-lhe a 

assistência privada. Deste modo, requer liminarmente, a interdição 

provisória de Marcelina Vilaruel da Silva, nomeando a Requerente para o 

múnus de Curadora, sendo ao final confirmada a tutela postulada. Junta 

documentos pertinentes. É o necessário. Decido. Trata-se de Ação de 

Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do 

CPC. Ademais, para concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a 

exigência de contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. 

Nesta senda, verifica-se a evidência da enfermidade da interditanda 

mediante os atestados médicos firmados por profissionais competentes 

acostado nos autos, bem como a urgência da medida, declaro a interdição 

provisória da Requerida e nomeio como sua curadora provisória a Sra. 

Maria Francisca da Silva, qualificada na exordial. Expeça-se termo de 

curatela provisória, consignando-se a vedação à alienação ou oneração 

de quaisquer bens móveis ou imóveis ou de qualquer natureza, 

pertencentes a interditando, salvo com autorização judicial. Ademais, 

designo audiência para o dia 21 de junho de 2018 às 15h30min, data em 

que será realizada a entrevista da interditanda, devendo a mesmo ser 

citada na pessoa de sua Curadora Provisória, cientificando-a de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe técnica deste Juízo 

para realizar estudo psicossocial na residência da interditanda, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001958-76.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001962-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR PINTO DE ARRUDA ARANTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS CANELLAS DELUQUE OAB - MT23395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – Após, 

venha o processo CONCLUSO para as devidas deliberações. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido 

se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001893-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUMISLENE DE OLIVEIRA E SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de execução por quantia certa 

embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se 

busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito 

decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do 

CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 
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de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na hipótese do Oficial de Justiça não 

encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens 

quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens 

móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na posse direta do 

devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 5 – 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. 6 – 

Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o 

exequente deixar de fornecer os meios necessários para a remoção 

imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da 

possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não havendo 

pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 

e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de penhora 

descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para que 

requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE 

a expedição de certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 

do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros 

de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 

782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001962-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JORJA IZABEL COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO EUGENIO FERNANDES OAB - MT0004282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GARCIA DE MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo a parte 

demandada por meio de seu advogado legalmente constituído,para, no 

prazo de 15 dias, especificar, de forma fundamentada, as provas que 

ainda pretende produzir, bem como a sua pertinência para o 

esclarecimento da lide, sob pena de preclusão. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001730-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REBOPEC- RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIORGINNE PESSOA STECCA OAB - SP282072 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Luciano Carvalhaes da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – O despacho de id. 12737789 

determinou a emenda a inicial para o saneamento de 2 (duas) 

irregularidades: a) comprovar o recolhimento das custas e despesas 

processuais e b) juntar as peças essenciais para o cumprimento da 

missiva (art. 260 do CPC, notadamente inciso II). Ocorre que a parte autora 

cumpriu tão somente uma das providências (item a). Diante disso, 

INTIME-SE a parte autora para cumprir integralmente o comando sobredito, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução da 

carta sem cumprimento. 2 – Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 54740 Nr: 2382-58.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELZA CRUZ NUNES, CLEONILDA CRUZ 

NUNES GODINHO, CLEOMENDES CRUZ NUNES, CLAUDIA CRUZ NUNES 

HARTMANN, CLEONICIA CRUZ NUNES DE FARIA, CLEMENTES CRUZ 

NUNES, CLEUSA CRUZ NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400/MT, MARCELA PROFETA RIBEIRO - OAB:7290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXANDRE 

MALFATTI - OAB:139482

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução ajuizada pelo ESPÓLIO DE ELZA CRUZ 

NUNES, CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO e OUTROS em face de 

MAPFRE – VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

a suspensão do feito (fls. 132/135).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 132/133), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

1 – Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

2 – Este Juízo autoriza a expedição de alvará na forma acordada, tendo 

em vista os poderes especiais outorgados no instrumento de 

substabelecimento encartado à fl. 41, com fulcro no artigo 105 do CPC c/c 

item 2.13.3 da CNGC.

3 – INTIME-SE o patrono dos exequentes para manifestar no prazo de 

15(quinze) dias sobre o recebimento dos honorários na forma do acordo 

entabulado, sob pena de presumir-se a plena quitação.

4 – Em seguida, CERTIFIQUE-SE o prazo acima ou PROCEDA-SE a juntada 

de eventual manifestação do causídico dos exequentes.

5 – Após o prazo mencionado, com ou sem manifestação das partes, 

REMETAM-SE os autos conclusos.

 6 – INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65846 Nr: 3284-74.2007.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE - VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELZA CRUZ NUNES, CLEONILDA 

CRUZ NUNES GODINHO, CLEOMENDES CRUZ NUNES, CLEONICIA CRUZ 

NUNES DE FARIA, CLEMENTES CRUZ NUNES, CLAUDIA CRUZ NUNES 

HARTMANN, CLAUDIO CRUZ NUNES, CLEUSA CRUZ NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILTON VIGNARDI CORREA - 

OAB:9484, MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:139482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 
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- OAB:7400, MARCELA PROFETA RIBEIRO - OAB:7290/MT

 DESPACHO

1 - Considerando o acordo entabulado entre as partes nos autos de 

execução em apenso (Código n. 54740) e ainda a interposição de recurso 

de apelação nos presentes autos, INTIME-SE a parte embargante para que 

manifeste expressamente seu interesse no prosseguimento o recurso no 

prazo de 10 (dez) dias. Em caso de ausência de manifestação da parte 

embargante, presumir-se-á seu desinteresse na manutenção do recurso e 

a extinção do feito pela perda de objeto.

2 – Em seguida, CERTIFIQUE-SE o prazo acima ou PROCEDA-SE a juntada 

de eventual manifestação da embargante.

3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145523 Nr: 3580-23.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE APARECIDA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S.A-CREDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122/A

 SENTENÇA

Trata-se de demanda ajuizada por TATIANE APARECIDA BONFIM em face 

de CREDIFIBRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Realizados alguns atos, foi realizada a composição judicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo e 

informando a renúncia do prazo recursal (fls. 119/120).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 119/120), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Considerando que não houve manifestação expressa sobre as despesas 

processuais, este juízo CONDENA as partes ao pagamento rateado das 

despesas e custas processuais, na forma do § 2º do art. 90 do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Cáceres/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137183 Nr: 6448-08.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CREDIFIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE APARECIDA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661, MILKEN JACQUELINE C. JACOMINI - OAB:31.722/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 DECISÃO

Trata-se de demanda ajuizada por TATIANE APARECIDA BONFIM em face 

de CREDIFIBRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

1 - Considerando a ausência de conciliação nos presentes autos em 

audiência realizada em 26.04.2018 na CEJUSC (fl. 177), a petição de fls. 

171/176 com a juntada de novo cálculo atualizado da dívida, 

CERTIFIQUE-SE o decurso dos prazos para pagamento voluntário da dívida 

e para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos 

termos do despacho de fl. 166.

 2 – Em seguida, tratando-se ausência de pagamento voluntário ou de 

impugnação pela parte executada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação conforme item 2 da decisão retro.

3 – Caso haja pagamento voluntário ou apresentação de impugnação pela 

parte executada no prazo legal, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos 

conclusos para apreciação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138124 Nr: 7574-93.2011.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA EVANGELISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE CÁCERES-SICREDI 

GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586, SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16.162/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 DECISÃO

1 – Considerando que a sentença proferida às fls.206/213 também atinge 

a Cooperativa de Crédito Rural da Grande Cáceres- SICREDI GRANDE 

CÁCERES, PROCEDA-SE a retificação da capa dos autos e do Sistema de 

Informações Processuais – Apolo apenas para fazer constar o tipo de 

ação como Cumprimento de Sentença, mantendo incólume o nome das 

partes.

2 – CUMPRA-SE os demais itens da decisão de fl. 318.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146900 Nr: 5163-43.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT, RENAN 

NADAF GUSMAO - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez)dias, se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito acerca do valor arrestado pelo sistema BACENJUD 

(fls.99/100).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198127 Nr: 2351-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Idário Pereira da Silva - 

OAB:MT0021450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Nos termos do artigo 132, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 324, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 15/05/2018, ÀS 16h00min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74192 Nr: 925-20.2008.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CATARINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Ante a devolução dos autos da 2ª Instância, INTIMO as partes, 

Requerente e Requerida para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000329-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON WESLEY ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000329-38.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 65.894,15; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON 

WESLEY ALVES BEZERRA Parte Ré: REQUERIDO: CAIXA CONSORCIOS 

S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. Em análise dos autos, verifica-se que o feito fora 

saneado, conforme se colhe do id. 11325424. Na ocasião, rejeitou-se a 

preliminar arguida pela ré Canopus Administradora de Consórcios Ltda., 

decretou-se a revelia da ré Caixa Consórcios S/A, fixando os pontos 

controvertidos e determinando a intimação das partes para especificarem 

as provas a serem produzidas. A Caixa Consórcios S/A opôs os 

embargos de declaração de id. 11520068 a fim de que afastada a revelia e 

reconhecida a tempestividade da resposta apresentada. A decisão de id. 

11551787 não conheceu do recurso, todavia, revogou parcialmente a 

decisão saneadora a fim de afastar a revelia decretada. No id. 11579104, 

a ré Canopus pugnou pela expedição de ofício à Caixa Seguros a fim de 

que sejam apresentados os extratos de pagamento do autor e os 

documentos da contratação. Já a parte autora, no id. 11609684, pugnou 

pela concessão de prazo para manifestar acerca da contestação 

apresentada, bem como requereu a designação de audiência de instrução 

e julgamento. Pois bem. 1 – Considerando que fora reconhecida a 

tempestividade da contestação de id. 4167704, DEFERE-SE o quanto 

requerido no id. 11609684. Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 dias, querendo, manifestar acerca da contestação de id. 4167704 e 

documentos. 2 – Depois, uma vez que a parte autora pugnou pela 

realização de audiência instrutória, DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 29 de maio de 2018 às 15h30min. 3 – INTIMEM-SE as 

partes para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias, com base nos pontos controvertidos, observando-se a regra do 

ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, sob pena de preclusão. Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) 

da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser 

realizada através de carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo menos de 03 (três) 

dias da audiência agendada a cópia do comprovante da correspondência 

e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa 

providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). 

Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade de 

comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a parte 

comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, presumindo-se, 

caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, conforme a 

orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 4 – EXPEÇA-SE 

mandado para intimação pessoal da parte cujo depoimento pessoal se 

requer, com as advertências legais quanto à pena de confissão em caso 

de não comparecimento. 5 – Por outro lado, uma vez que a própria 

demandada Caixa Consórcios S/A indicou, no bojo da contestação, o valor 

pago pela parte autora, bem como apresentou os documentos da 

contratação, INDEFERE-SE o pleito formulado pela ré Canopus 

Administradora de Consórcios Ltda. 6 – CUMPRAM-SE. Cáceres/MT, 12 de 

abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002663-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA CUNHA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Realizados alguns atos processuais, em 

manifestação apresentada pelas partes foi noticiada a composição 

extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a homologação, 

bem como a extinção do processo (id. 12738286). O processo veio 

concluso. É o relatório do essencial. Fundamenta-se e decide-se. A 

demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), ainda 

que após a prolação de sentença de mérito, estando também satisfeitas 

os requisitos gerais de validade do negócio jurídico, conforme estabelece 

o art. 104 do Código Civil de 2002, à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial. Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por 

sentença a transação celebrada entre as partes para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, II ambos do Código 

de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios na forma 

convencionada. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo 

com as baixas necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 02 de 

maio de 2018. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000331-71.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.817,77; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[MÚTUO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: CATIA DA 

COSTA SILVA Intime o credor para que no prazo de 15 dias atentar ao 
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teor da certidão expedida pelo Oficial de Justiça (id. 9520687 - Pág. 1) e 

assim esclareça no processo a região em que está situada a Fazenda 

indicada como endereço da executada. Sendo prestada a informação pelo 

credor, desentranhe o mandado para cumprimento da citação e demais 

atos. No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação da ação/dívida, no Serasa, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC. Acaso manifeste interesse, desde já fica deferido o pedido, devendo 

a escrivania providenciar a expedição de ofício para cumprimento pelo 

sistema Serasajud. Cáceres/MT., 28 de Abril de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002789-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MENDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002789-61.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ELZA MENDES DA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. A intimação expedida 

no id. 11450718 - Pág. 1 foi equivocada. Com efeito, em atenção ao 

despacho anterior, intimo o autor para providenciar o regular andamento 

do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 28 de Abril de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003668-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE COSTA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL GOULART ESCOBAR OAB - SP190619 (ADVOGADO)

RODRIGO AUED OAB - SP148474 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003668-68.2017.8.11.0006 

AUTOR: ODETE COSTA DE PAULA RÉU: RENATO ARANTES Vistos, etc. 

Cumpra-se integralmente o despacho de id. 10198189: “Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73.”. 

Cumpra-se. Decorridos os prazos para respostas, novamente conclusos. 

Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007440-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS [FIDC NPL I] (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007440-39.2017.8.11.0006 

AUTOR: JAIR DA SILVA RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS [FIDC NPL I] Vistos, etc. Reoportunizo 

ao Autor comprovar a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, novamente 

conclusos. Intime-se. Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003549-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO (AUTOR)

CARMEM BACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILHO PULQUERIO DA GUIA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003549-10.2017.8.11.0006 

AUTOR: MANOEL DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO, CARMEM BACA 

RÉU: PETRONILHO PULQUERIO DA GUIA Vistos, etc. Certifique-se, se for 

o caso, o prazo para contestação da parte requerida, citada via edital. 

Acaso tenha decorrido sem apresentação de defesa, dê-se vistas à 

Defensoria Pública nomeada como Curador Especial (id. 8044523). 

Cumpra-se. Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001876-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANILSON GENESIO RIBEIRO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA ROSSETO SANCHES OAB - MT19142/O (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001876-79.2017.8.11.0006 

AUTOR: WANILSON GENESIO RIBEIRO DE FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Manifeste a parte Autora 

sobre a petição e depósito de id. Num. 12358330, no prazo de dez dias. 

Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004213-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PORTO FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004213-41.2017.8.11.0006 

AUTOR: ALESSANDRA PORTO FERRAZ RÉU: COMPANHIA DE 

HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo 

já decorrido prazo de suspensão solicitado sem notícia de composição, 
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passo a deliberar. Da verificação da inicial, suas informações e pesquisa 

em torno da legislação estadual, observo que a parte ré se trata de 

pessoa jurídica já extinta. Não obstante a sua extinção a gestão da 

carteira de clientes e demais responsabilidades inerentes aos contratos 

celebrados com a extinta pessoa jurídica foi transferida à pessoa jurídica 

diversa. Observo ainda que em razão do DEC. 2.526/2014 a gestão da 

carteira imobiliária da pessoa jurídica extinta foi transferida ao MT 

FOMENTO. Não obstante, observo ainda que a representação do polo 

passivo foi levado à efeito pela PROCURADORIA DO ESTADO conforme 

se observa do termo de audiência contido no processo. Fato é que 

estando extinta a pessoa jurídica COHAB/MT não há que se falar em 

existência de capacidade jurídica para que a mesma esteja no polo 

passivo da ação. Com efeito, nos termos do art. 10° do Código de 

Processo Civil, levando em consideração as informações acima, anoto o 

prazo de 15 dias para que a parte autora justifique a legitimidade passiva 

indicada na inicial, ou se for o caso, que promova a substituição do polo 

passivo para a pessoa jurídica legitimada. No mesmo prazo, manifeste 

sobre as demais matérias e preliminar arguida na contestação. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 28 de abril de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004213-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PORTO FERRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004213-41.2017.8.11.0006 

AUTOR: ALESSANDRA PORTO FERRAZ RÉU: COMPANHIA DE 

HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo 

já decorrido prazo de suspensão solicitado sem notícia de composição, 

passo a deliberar. Da verificação da inicial, suas informações e pesquisa 

em torno da legislação estadual, observo que a parte ré se trata de 

pessoa jurídica já extinta. Não obstante a sua extinção a gestão da 

carteira de clientes e demais responsabilidades inerentes aos contratos 

celebrados com a extinta pessoa jurídica foi transferida à pessoa jurídica 

diversa. Observo ainda que em razão do DEC. 2.526/2014 a gestão da 

carteira imobiliária da pessoa jurídica extinta foi transferida ao MT 

FOMENTO. Não obstante, observo ainda que a representação do polo 

passivo foi levado à efeito pela PROCURADORIA DO ESTADO conforme 

se observa do termo de audiência contido no processo. Fato é que 

estando extinta a pessoa jurídica COHAB/MT não há que se falar em 

existência de capacidade jurídica para que a mesma esteja no polo 

passivo da ação. Com efeito, nos termos do art. 10° do Código de 

Processo Civil, levando em consideração as informações acima, anoto o 

prazo de 15 dias para que a parte autora justifique a legitimidade passiva 

indicada na inicial, ou se for o caso, que promova a substituição do polo 

passivo para a pessoa jurídica legitimada. No mesmo prazo, manifeste 

sobre as demais matérias e preliminar arguida na contestação. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 28 de abril de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001394-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR DE SA E SILVA (RÉU)

PAULINO OLIVEIRA DE JESUS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001394-68.2016.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: PAULINO OLIVEIRA DE JESUS, YGOR DE SA E SILVA Vistos etc. 

Manifeste-se o autor em 15 (quinze) dias em relação aos Embargos 

monitórios (id. 10403590), de acordo com o que dispõe o art. 702, §5° do 

CPC. Designe audiência de tentativa de conciliação para ser realizada no 

Centro Judiciário desta comarca. Intime-se. Cáceres, 28 de abril de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001882-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001882-86.2017.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA Reitero os termos do 

despacho anterior e condiciono a análise do pedido de penhora em 

dinheiro à prévia manifestação sobre o interesse na expedição de certidão 

para fins de protesto e/ou a expedição de ofício para fins de registro no 

Serasa, via sistema Serajud, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Fixo 

prazo de dez dias. Cáceres/MT., 28 de abril de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007941-90.2017.8.11.0006 

AUTOR: WALLACE DA CRUZ CASTRO RÉU: VALDINEI DA SILVA ALVES 

Vistos, etc... Diante da justificativa e documento apresentado, defiro a 

gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres/MT., 28 de abril de 2018. Ricardo 
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Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007894-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PIRES ORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVIA CARVALHO DA SILVA FANECO OAB - SP335344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007894-19.2017.8.11.0006 

AUTOR: JOSE CARLOS PIRES ORTEGA RÉU: MARQUES E RIBEIRO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS Vistos etc. Defiro provisoriamente o 

requerimento de justiça gratuita. No tocante a informação apresentada 

pela parte autora na última manifestação, determino que a mesma no prazo 

de 15 dias providencie a juntada de planilha com cálculo atualizado da 

dívida. Suprida a determinação acima, fica desde já deliberado pelo 

recebimento da inicial nos seguintes termos: A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o 

pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo 

probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova escrita sem 

eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente. Deste 

modo, promova-se a expedição do mandado de citação para pagamento 

da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no valor de 5% do 

valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, nos termos do 

pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo poderá o requerido 

oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda que se cumprido o 

mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o requerido, isento do 

pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não 

cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, "constituir-se-á, de 

pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. 

Cáceres/MT., 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001347-94.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KETER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001347-94.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: KETER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA EXECUTADO: 

JURANDIR DE OLIVEIRA SANTOS - ME Vistos etc. Defiro integralmente os 

pedidos de id. Num. 12417358. Cáceres/MT., 28 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000636-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACI GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR PINHEIRO DA SILVA OAB - MT23458/O (ADVOGADO)

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000636-21.2018.8.11.0006 

AUTOR: JACI GARCIA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc... 

Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres/MT, 28 de 

abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001569-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIA PARABA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

VALTER SANTANA COSTA LEITE (TESTEMUNHA)

JOAO DOS SANTOS DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO PÚBLICO ajuizada por LEONIA PARABÁ. Dentre os pedidos 

inerentes a matéria trazida à baila para processamento e julgamento, a 

autora requer o deferimento da justiça gratuita. Para tanto, colacionou à 

inicial a declaração de hipossuficiência econômica. Pois bem. É preciso 

lembrar que “[...] a declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Nessa toada, este Juízo tem adotado 

o entendimento segundo o qual, não basta a mera asserção de 

hipossuficiência econômica para ter-se imediatamente o deferimento da 

justiça gratuita. Mais do que isso, é necessário que a parte traga aos 

autos elementos de prova idôneos que corroborem a assertiva, sob pena 

de indeferimento da inicial ante a falta de recolhimento de custas. A esse 

respeito: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA 

GRATUITA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO 

APONTAM PARA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão do 

benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de 

hipossuficiência firmada pelo requerente. 2. Não se afasta, porém, a 

possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de 

necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem 

que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, 

pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa. 

3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgRg no 

Ag 1242996/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, j. 

em 28/06/2011, DJe 01/08/2011). Assim sendo eis o momento em que 

faculto a parte autora demonstrar ser hipossuficiente na forma da lei, sob 

pena de indeferimento do benefício (art. 99, §2° do CPC). Para tanto, anoto 

o prazo de 15 dias para a manifestação. Decorrido o prazo, retorne 
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concluso para análise. Caceres, 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre R. 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001845-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL IBAN BARRERA LAZO DE LA VEGA (AUTOR)

MARIA SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SEVERO NETO (RÉU)

IRENE CORREIA SEVERO (RÉU)

Outros Interessados:

Celciane Gomes Lacerda (TERCEIRO INTERESSADO)

Maria Aparecida da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001845-59.2017.8.11.0006 

AUTOR: MARIA SANTANA DE OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, RAUL IBAN 

BARRERA LAZO DE LA VEGA RÉU: FRANCISCO SEVERO NETO, IRENE 

CORREIA SEVERO Vistos etc. Acolho a justificativa apresentada na 

petição de id. Num. 10149939 e revogo a decisão anterior que havia 

aplicada multa processual. Cumpra-se o despacho contido no id. 

10907120 - Pág. 1. Cáceres/MT., 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001875-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001875-94.2017.8.11.0006 

AUTOR: EDMAR DA SILVA CAMPOS Vistos, etc. Proceda com a remessa 

dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (§ 3º do art. 

1010). Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004334-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004334-69.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: DARIO FERREIRA 

Vistos, etc. Sendo efetuado o preparo da carta precatória, providencie a 

escrivania remessa para cumprimento na comarca deprecada. Esclareça 

o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros 

de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud, no prazo de dez dias. Anoto que a 

inércia poderá acarretar na extinção do feito. Intime-se. Cáceres, 28 de 

abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007340-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DA SILVA PARADELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ARANTES (RÉU)

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007340-84.2017.8.11.0006 

AUTOR: NELI DA SILVA PARADELA RÉU: RENATO ARANTES, ANA 

CRISTINA CURY ARANTES Vistos, etc. Encaminhe-se o feito ao CEJUSC 

para que agende nova data para tentativa de conciliação das partes, nos 

termos do despacho de id.1079783. Proceda a intimação das partes na 

pessoa de seus Procuradores. Intime-se. Cáceres, 28 de abril de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003244-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU FERREIRA ZUMBA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003244-60.2016.8.11.0006 

AUTOR: ELISEU FERREIRA ZUMBA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Manifeste a parte Autora sobre o depósito 

de id. Num. 12853619, no prazo de dez dias. Cumpra-se. Cáceres, 28 de 

abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000205-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELCIO JUNIO GARCIA OAB - MT0008169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO FARIA DE FAVARE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA OAB - MT0007672A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000205-21.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: KELCIO JUNIO GARCIA EXECUTADO: FABIO FARIA DE 

FAVARE Vistos, etc. Reoportunizo ao Exequente se manifestar acerca da 

certidão anexada no id. 10739086, devendo requerer o que entender 

pertinente para satisfação da dívida. Esclareça o Exequente quanto o 

interesse na averbação da ação/dívida, no Serasa, nos termos do art. 

782, § 3º do CPC. Acaso manifeste interesse, desde já fica deferido o 

pedido, devendo a escrivania providenciar a expedição de ofício para 

cumprimento pelo sistema Serasajud. Anoto o prazo de 15 dias, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001525-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON CLAUDIO DE CARVALHO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO DE SOUZA BENEVIDES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001525-43.2016.8.11.0006 

AUTOR: EWERTON CLAUDIO DE CARVALHO RÉU: RODOLFO DE SOUZA 

BENEVIDES Vistos, etc. Intime-se pessoalmente o Requerido no endereço 

onde foi efetivada sua citação, qual seja: Rua Gal. Osório, s/n°, agência 

dos Correios (id.4594614.), para efetuar o pagamento das custas 

processuais conforme o valor apurado (id. 9977581) em 15 dias. 

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, proceda com as 

anotações e comunicações de praxe para fins de inscrição na dívida 

ativa. Após, arquive-se. Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001646-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARISI GIULIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO)

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001646-71.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: PARISI GIULIANO 

Vistos etc. DEFIRO o requerimento contido no id. 11374232 - Pág. 1 de 

modo que determino a expedição de ofício à SERASA, requisitando a 

averbação da existência da presente execução junto ao nome das 

executadas (art. 782, §3° do CPC). No mais, cumpra-se o mandado 

expedido. Cáceres/MT., 28 de abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004626-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTECA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PERSICANO NARA OAB - SP143010 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. JOSE BARRETO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004626-54.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 14.284,05; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[PAGAMENTO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: FLORESTECA S/A Parte Ré: 

RÉU: S. JOSE BARRETO - ME Defiro o prazo solicitado (id. 12875951). No 

mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação da 

ação/dívida, no Serasa, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Acaso 

manifeste interesse, desde já fica deferido o pedido, devendo a escrivania 

providenciar a expedição de ofício para cumprimento pelo sistema 

Serasajud. Sendo apresentado o demonstrativo atualizado da dívida, 

intime-se o Requerido para pagamento, nos termos da sentença proferida 

(id. 11925356). Acaso a Autora não se manifeste no prazo concedido, 

arquive-se com as baixas e cautelas devidas. Intime-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 30 de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002788-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA KETILEY CEBALHO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002788-76.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RAFAELA KETILEY CEBALHO DA CRUZ Parte Ré: RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Intime-se 

o advogado Dr. Jesus Vieira de Oliveira acerca da manifestação 

equivocada, e, após, promova com a exclusão dos identificadores de nº 

11655968 e 11656008, certificando nos autos. Certifique-se, ainda, o 

trânsito em julgado da sentença de id. 10754176. Após, providencie a 

baixa do processo. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT.,27 de abril de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003467-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003467-13.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 22.976,61; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[MÚTUO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: FLAVIO 

AUGUSTO TIELLET Vistos, etc... Como o Executado compareceu nos 

autos espontaneamente (ids. 11479007, 11479047, 11479066, 11479079, 

11479101, 11479108, 11479122), resta suprida a sua citação (art. 239, 

§1º, CPC), sendo o prazo para oposição de embargos a partir do seu 

comparecimento. Deste modo, certifique, se for o caso, o prazo para 

oposição de embargos à execução. No mais, o Executado pleiteou o 

desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária. Neste rumo, embora 

o Exequente tenha mencionado sobre o valor penhorado na petição de id. 

11606954, o fez de forma genérica. Assim, diante da manifestação do 

Executado, nos termos do art. 9º do CPC manifeste-se o Exequente 

quanto a petição de id. 11479007 e documentos (11479047, 11479066, 

11479079, 11479101, 11479108, 11479122), no prazo de 15 dias. No 

mesmo prazo, reoportunizo ao credor se manifestar quanto ao interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Anoto que enquanto o Exequente não 

esclarecer quanto a providência acima, os demais pedidos não serão 

analisados (ids. 11606764, 11606954). Decorrido o prazo, novamente 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006543-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR MENDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006543-11.2017.8.11.0006; Valor 
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causa: R$ 7.087,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALTAIR MENDES 

DE SOUZA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Cuida-se de ação de cobrança de 

seguro DPVAT. Intimado a comprovar a negativa de indenização no âmbito 

administrativo, o Autor acostou a manifestação e documento de ids. 

12667715 e 12667789, demonstrando o indeferimento do pedido de 

indenização por seguradora consorciada do Seguro DPVAT. Deste modo, 

recebo a inicial. Considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC 

de Cáceres que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo 

a inicial e determino o seu processamento. Remeta estes autos ao 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/CPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do CPC). Saliento que 

a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT.,30 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEN SILVA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001642-63.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 10.353,24; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: LUCIEN 

SILVA GARCIA Vistos etc. Atento a petição contida no id. 12915684, o 

Juízo tem a esclarecer que o cumprimento dos pedidos que ali são 

formulados é de incumbência exclusiva do autor sendo decorrência do 

exaurimento da relação contratual estabelecida entre as partes. Portanto, 

a baixa dos registros de inadimplência promovidos pelo autor, bem como o 

fornecimento do quanto necessário para a baixa de protesto deve ser 

solicitado pelo réu diretamente ao autor. No mais, aguarde-se o decurso 

do prazo para o oferecimento da defesa. Decorrido o prazo, intime a parte 

Autora sobre eventual defesa e da petição de purgação da mora. 

Cáceres/MT., 30 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001642-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIEN SILVA GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001642-63.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 10.353,24; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: LUCIEN 

SILVA GARCIA Vistos etc. Atento a petição contida no id. 12915684, o 

Juízo tem a esclarecer que o cumprimento dos pedidos que ali são 

formulados é de incumbência exclusiva do autor sendo decorrência do 

exaurimento da relação contratual estabelecida entre as partes. Portanto, 

a baixa dos registros de inadimplência promovidos pelo autor, bem como o 

fornecimento do quanto necessário para a baixa de protesto deve ser 

solicitado pelo réu diretamente ao autor. No mais, aguarde-se o decurso 

do prazo para o oferecimento da defesa. Decorrido o prazo, intime a parte 

Autora sobre eventual defesa e da petição de purgação da mora. 

Cáceres/MT., 30 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003331-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003331-16.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 12.365,96; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: APARECIDO 

DONIZETE DOS SANTOS Indefiro pedido de averbação e suspensão do 

processo. A parte Autora deveria ser um pouco responsável, e antes de 

peticionar, deve olhar os atos já praticados, responder aos 

questionamentos pendentes. A atuação neste feito não condiz com a 

obrigação que se espera da parte na resolução da lide. Concedo prazo de 

05 dias para manifestar sobre apontamentos e pesquisa realizada, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO. Cáceres/MT., 30 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006605-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALVES DE MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006605-51.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 15.317,04; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO DAYCOVAL S/A Parte Ré: REQUERIDO: RAFAEL ALVES DE 

MENEZES Antes de analisar o pedido de restrição, cabe a parte promover 

adequadamente o processo, eis que nada manifestou sobre os atos 

subsequentes. Concedo prazo de 15 dias para providenciar o devido 

andamento, pena de extinção. Cáceres/MT., 30 de Abril de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001471-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABDENEGO ARIMATEIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001471-09.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 10.167,59; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: ABDENEGO ARIMATEIA DE OLIVEIRA 

Vistos etc. Diante da justificativa apresentada, deverá o autor informar o 

modo com o qual o réu atualizou o seu endereço e se na oportunidade lhe 

foi exigido comprovante de residência. A informação é relevante pois 

apesar de informar a mudança de endereço do réu, o autor não trouxe 

qualquer documento a corroborar a assertiva. Além do mais, observa-se 

que o aviso de recebimento (id. 12457858 - Pág. 2) foi assinado por 

pessoa diversa. Sendo assim, anoto o prazo de 15 dias para que o autor 

comprove o meio pelo qual foi demonstrado pelo réu a sua mudança de 

endereço. Saliento que a fundamentação que acompanhou a justificativa 

do autor não corresponde ao caso, pois a mesma refere-se a notificação 

promovida no endereço do contrato e nesta circunstância o réu não é 

encontrado por ter mudado de endereço; ocorre que na espécie a 

notificação foi promovida em endereço diverso do contrato sem motivo 

aparente. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 30 de Abril 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003925-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0018818A (ADVOGADO)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LOPES HOLANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003925-93.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 39.734,50; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: CESAR 

LOPES HOLANDA Vistos etc. Compulsando os autos observa-se que o 

feito teve início como ação de conhecimento, mas que atualmente 

encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Porém, ao contrário da 

ação cognitiva em que as partes litigavam em razão de direito controverso, 

atualmente, o polo ativo da demanda foi ocupado pelo Advogado que 

logrou êxito na causa, passando a ter legítimo interesse na verba 

honorária arbitrada na sentença, pela qual está agora implementando a 

fase executiva. Em sendo o Advogado a parte legitimada à execução dos 

honorários, mostra-se imperioso que se conste nos registros do 

processo, a sua posição no polo ativo da ação. Somado a isso, é sabido 

que o CPC implementou o chamado “processo sincrético”, unificando num 

só processo, as fases cognitiva e executiva. Todavia, a unificação neste 

processo poderá prejudicar a segurança jurídica. Isso porque acaso seja 

retificado nos autos o polo ativo, substituindo o autor da ação cognitiva 

pelo Advogado exequente dos honorários, estar-se-á promovendo o 

desaparecimento da relação processual estabelecida na ação cognitiva. 

Portanto, para evitar o desaparecimento do histórico processual havido em 

relação processual estabelecida durante o curso da ação de 

conhecimento, e ainda para assegurar o pleno exercício do direito daquele 

que está legitimado a executar os honorários de sucumbência, 

garantindo-se a segurança jurídica daquilo que já aconteceu sem 

prejudicar o que há de vir, verifica-se a necessidade de relevar a 

disposição normativa acerca do processo “uno”, “sincrético”, 

materializado através do cumprimento de sentença, para então determinar 

que a execução dos honorários seja processada em autos autônomos. 

Assim, a relação processual do processo de conhecimento não 

desaparecerá dos registros de distribuição, sem que também seja 

prejudicada a nova relação processual estabelecida na execução de 

honorários. Ante o exposto, o pedido contido no id. 11934378 deverá ser 

distribuído como processo autônomo de execução de sentença. Diante da 

implantação do processo eletrônico – PJE e não tendo adequação o 

presente caso a excepcionalidade prevista no artigo 2º da Portaria nº 

77/2016-PRES, deverá a parte Credora promover a distribuição eletrônica 

da mesma petição via PJE, com direcionamento para este juízo da 3ª Vara. 

A distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas. Intime-se. Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações. Cáceres/MT., 30 

de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001463-03.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

ANDERSON DA SILVA COENE (EXECUTADO)

LUCIMARA DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001463-03.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 29.422,08; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: 

LUCIMARA DA SILVA SANTOS, ANDERSON DA SILVA COENE, 

ADMILSON PINTO DA SILVA Vistos, etc. Reoportunizo ao credor 

manifestar nos autos requerendo as medidas que entender pertinentes 

para satisfação da dívida (publicação edital, - id. Num. 12070749) inclusive 

quanto ao resultado da pesquisa pelo sistema BACENJUD (ids. 10869549 

e 10914587), no prazo de 15 dias, caso em que sua inércia poderá 

acarretara na extinção do feito. Manifeste-se ainda no mesmo prazo 

quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido. Expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema SerasaJud e intime-se a executada pessoalmente acerca do 

registro, por meio de carta registrada. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 30 

de abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005024-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

HELIO MARIANO DA COSTA OAB - 383.412.041-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO IZE LEMOS (REQUERIDO)

JEFINHO - COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

LUCIANO TALLEVI DELILO (REQUERIDO)

CLAUDEMIR CODIGNOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005024-98.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 170.400,00; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

BUSCA E APREENSÃO, LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP 

REPRESENTANTE: HELIO MARIANO DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

CLAUDEMIR CODIGNOLA, MARCELO IZE LEMOS, JEFINHO - COMERCIO DE 

VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA - ME, LUCIANO TALLEVI DELILO 

Vistos etc. Nos termos do art. 139, IV do Código de Processo Civil DEFIRO 

A AVERBAÇÃO DA LIMINAR no prontuário do veículo, por meio do sistema 

RENAJUD. Segue em anexo o comprovante da averbação. Não 

obstante,30eitero a intimação anterior no sentido de que o autor no prazo 

de 10 dias informe acerca do andamento da carta precatória expedida nos 

autos. Cáceres/MT., 30 de Abril de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 
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Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001542-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA OAB - MT16555/A 

(ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA VANDERLEY DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

105,00 reais, visando o cumprimento da missiva remetida a este Juízo. 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

4 de abril de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001290-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TITO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001290-76.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 20.424,35; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: 

JOSE TITO PEREIRA Vistos, etc. O pedido de id. 11605336 é descabido, 

eis que já foi proferida sentença nos autos (id. 4588588) , encontrando 

–se o feito em fase de cumprimento de sentença (id. 4980226). Sendo 

assim, ante o teor da certidão de anexada no id. 9654202, diligencie a 

credora no Cartório de Registro de imóveis em busca de bens passíveis 

de penhora do Executado, indicando nos autos e requerendo o que 

entender de direito no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, manifeste-se 

quanto ao interesse na averbação desta ação nos registros de proteção 

ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema SerasaJud. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 02 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001563-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONSON SANTANA SATURNINO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001563-55.2016.8.11.0006; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[Alienação Fiduciária]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR Parte Ré: EXECUTADO: 

JHONSON SANTANA SATURNINO FERREIRA Vistos, etc. Antes de 

analisar os demais pedidos, reoportunizo ao credor se manifestar quanto 

a última parte do despacho de id. 12005721, qual seja: “Indique ainda bens 

passiveis de penhora e quais outras diligências pretende levar a efeito, em 

sendo não satisfatória a penhora em dinheiro.”. Anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, novamente concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 

02 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001268-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R O ALVES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0009237A (ADVOGADO)

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE GONCALVES DE ABREU (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001268-18.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 12.834,99; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: R O ALVES - ME Parte Ré: 

RÉU: LUCILENE GONCALVES DE ABREU Vistos, etc. A Exequente pleiteia 

a requisição das últimas três declarações de imposto de renda da 

executada. Contudo, tenho que o pedido deve ser indeferido por ora, haja 

vista se tratar de medida excepcional que só deve ser levada à efeito 

quando frustradas as demais diligências em busca de bens penhoráveis, 

mormente porque se trata de quebra de sigilo fiscal que deve ser 

embasada de requisitos que a justifiquem. No caso dos autos, verifico que 

até o momento a credora não comprovou que tenha diligenciado em busca 

de bens da executada. Assim, buscando evitar qualquer arbitrariedade, e 

considerando ainda o papel do credor em auxiliar na busca de seu 

interesse, intime-se a Exequente para diligenciar e/ou comprovar que 

realizou buscas para localização de bens dos executados perante o 

Cartório de Registro de Imóveis, e/ou por outros meios pertinentes, no 

prazo de 15 dias. Manifeste-se a Exequente, no mesmo prazo, quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

SerasaJud. Após o decurso do prazo, novamente conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 02 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO MARINO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001384-24.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 22.124,33; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: CLENIO MARINO SANTOS 

Vistos etc. Intimw novamente o credor para que em quinze dias esclareça 

sobre o andamento e resultados obtidos na carta precatória expedida à 

Comarca de Mineiros. Saliento que o pedido formulado no id. 10112751 só 

será apreciado após o posicionamento do credor acerca da aludida 

missiva. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de maio de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000999-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADACIA BARBARA GOULART (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000999-76.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 42.209,69; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: ADACIA BARBARA 

GOULART Vistos etc. Sendo já diligenciado sem êxito, nos termos do art. 

139 do CPC, defiro os pedidos de id. Num. 11243207. Expeça-se edital 

para a citação da devedora e via DJE. Decorrido o prazo e não havendo o 

comparecimento da ré ao processo, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA 

para que exerça o encargo de curadora especial neste feito, ocasião em 

que deverá manifestar e requerer o que entender pertinente no prazo de 

15 dias. Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

Serajud. Após, retorne concluso para novas deliberações. Cáceres/MT., 

02 de maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001300-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAURA MENDES SURUBI CRAVO DE PAZ (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001300-23.2016.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: ISAURA MENDES SURUBI CRAVO DE PAZ Vistos, etc. A 

pesquisa de endereço já foi realizada por este Juízo conforme se extrai do 

despacho de id. 8327184, na qual foi obtido o seguinte resultado: CPF: 

021.612.921-45 Nome Completo: ISAURA MENDES SURUBI CRAVO DE 

PAZ Nome da Mãe: ROSINHA MENDES SURUBI Data de Nascimento: 

18/09/1986 Título de Eleitor: 0027771971805 Endereço: L 10 QUADRA 03 

MARINGA 3 CEP: 78120-370 Municipio: VARZEA GRANDE UF: MT Assim, 

manifeste-se a parte autora requerendo o que entender de direito em 15 

dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO.. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 02 de 

MAIO de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000932-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUTERIO PEREZ MANCILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA (RÉU)

SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS (RÉU)

ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS CINTRA (RÉU)

MARINO SOUTO FONTES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000932-77.2017.8.11.0006 

AUTOR: ELEUTERIO PEREZ MANCILHA RÉU: MARINO SOUTO FONTES, 

ESPÓLIO DE JOSÉ ÁVILA CINTRA, ESPÓLIO DE EURICIDE DOS SANTOS 

CINTRA, SEBASTIÃO CINTRA - REPRESENTANTE DOS ESPÓLIOS Vistos 

etc. Conclusão indevida! Remeta os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência para tentativa de autocomposição. Cáceres/MT., 02 de maio de 

2018 Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1003406-21.2017.8.11.0006 

AUTOR: MERCEDES JUSTINO DA SILVA RÉU: ESPOLIO DE ALINE DA 

SILVA Vistos etc. Providencie a publicação do edital no DJE. Intime a parte 

Autora para providenciar o pagamento da diligência para fins de citação e 

intimação do Requerido Luiz. Atente-se a proximidade da data da 

audiência. Sugere-se a parte Autora diligenciar junto aos Requeridos, 

especialmente àqueles que não compareceram à audiência para colher a 

anuência sobre os termos do pedido inicial. Cáceres/MT., 02 de maio de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001372-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO)

DOUGLAS DA SILVA DOS SANTOS OAB - MS20273 (ADVOGADO)

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA NASCIMENTO LEITE NEPOMUCENO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001372-10.2016.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: SONIA NASCIMENTO LEITE NEPOMUCENO Vistos etc. Na 

manifestação contida no id. 11600735 o exequente pretende que este 

Juízo requisite informações de bens e renda da executada junto a Receita 

Federal, a fim de que as informações encontradas orientem as diligências 

em busca de bens à serem executados. Pois bem. Estabelece o art. 139, 

IV do Código de Processo Civil que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; 

Partindo-se da possibilidade insculpida no dispositivo acima, reputo 

adequado o requerimento deduzido pelo exequente, na medida em que 

algumas diligências já foram realizadas, sem que qualquer delas tenha 

surtido o efeito esperado, qual seja, a localização de bens para a penhora. 

Portanto, delibero pela requisição de informações fiscais das executadas 

junto a receita federal, no que tange as suas declarações de imposto de 

renda referente aos 03 exercícios fiscais anteriores. Segue em anexo o 

resultado da pesquisa. Manifeste-se o credor no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender pertinente. No mesmo prazo, esclareça o autor 

se possui interesse de que seja promovida a anotação da execução junto 

ao SERASA. Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001864-02.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO MAHMUD (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001864-02.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 9.162,04; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/

[CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Parte Ré: RÉU: 

MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO MAHMUD Vistos, etc. Reoportunizo à 

autora manifestar indicando o endereço da requerida e/ou requerendo o 

que entender de direito, ante o teor da certidão do oficial de justiça: 

"CERTIFICO QUE, em cumprimento ao r. mandado de Citação e Intimação, 

tendo como deprecado: Juízo daPrimeira Vara Cível de Cuiabá - MT, 

ex t ra ído  dos  au tos  de  Ação  C íve l ,  P rocesso  n . º 

1012940-78.2017.8.11.0041,procedeu da forma que se segue:Dirigi-me, à 

Rua “H”, paralela a Avenida Miguel Sutil, n.º 5721, Edifício Cristiane, Bairro 

Areão e ou Baú,nesta urbe, e ali sendo, NÃO FOI POSSÍVEL A CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA: MARIAAUXILIADORA DE ARAÚJO MAHMUD, face 

a referida não residir neste edifício há aproximadamente 02(dois) meses, 

onde era locatária da unidade 206.Estas informações foram prestadas 

pelo síndico Sr. Nelson Manoel Silva Filho, o qual não sabe precisar o 

paradeiro da parte requerida.Ante o exposto, se encontra a parte 

requerida acima qualificada com relação ao endereço declinado, em lugar 

incerto e não sabido." Anoto o prazo de 15 dias para manifestação da 

requerente, caso em que seu silêncio poderá levar o feito à extinção sem 

resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 02 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005810-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005810-45.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 67.165,49; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Realizei busca do endereço do representante legal e 

consta: CPF: 003.287.887-75 Nome Completo: CARLOS NATANIEL 

WANZELER Nome da Mãe: MARILZA MACHADO WANZELER Data de 

Nascimento: 24/12/1968 Título de Eleitor: 0012350951481 Endereço: R 

JOSE LUIZ GABEIRA 170 APTO 103 BARRO VERMELHO CEP: 29052-570 

Municipio: VITORIA UF: ES Cite a Requerida, anotando, na pessoa de seu 

representante legal (sem declinar nome): CNPJ: 11.669.325/0001-88 Nome 

Empresarial Completo: YMPACTUS COMERCIAL S/A Nome Fantasia 

Completo: TELEXFREE INC CPF do responsável: 997.944.207-78 

Logradouro: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES , 451 

Complemento: EDIF: PETRO TOWER; ANDAR: 20; SALA: 2002-2003; 

Bairro: ENSEADA DO SUA Município: VITORIA UF: ES CEP: 29050-335 

Anoto que em sendo efetivada a citação da pessoa jurídica no seu 

domicílio, o ato cumpre a sua finalidade. Caceres, 2 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000379-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELINA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000379-93.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: DELINA ALVES Parte Ré: RÉU: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Reoportunizo a parte Autora manifestar 

sobre os termos do despacho de id. Num. 11628443, em dez dias. 

Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001021-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001021-66.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 27.556,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: ARISTIDES BRAZ Parte Ré: RÉU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Reoportunizo a parte Autora manifestar sobre os termos do despacho 

anterior, em dez dias, sob pena de extinção. Caceres, 2 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001337-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR GUSTAVO SAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001337-79.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 100,00; Tipo: Cível; Espécie: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU 

COISA (228)/[PROVAS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VITOR 

GUSTAVO SAES Parte Ré: RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Reoportunizo a parte Autora manifestar sobre os termos do despacho 

anterior, em dez dias, sob pena de extinção. Caceres, 2 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001294-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON VIGNARDI CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001294-45.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 4.005,54; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HILTON VIGNARDI CORREA Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Reoportunizo a parte Autora manifestar 
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sobre os termos do despacho anterior, em dez dias, sob pena de 

extinção. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001341-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN ANTONIO PEREIRA ANUTE OAB - AC4531 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001341-19.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 5.975,22; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANA MARIA RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Reoportunizo a parte Autora manifestar sobre os termos 

do despacho anterior, em dez dias, sob pena de extinção. Caceres, 2 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001298-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RANNYELLE GONZAGA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001298-82.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 20.971,54; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RANNYELLE GONZAGA MOTA Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Reoportunizo a parte Autora manifestar 

sobre os termos do despacho anterior, em dez dias, sob pena de 

extinção. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004876-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE YUNG DELBEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004876-87.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 28.017,69; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[CONCURSO DE CREDORES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HENRIQUE YUNG DELBEM Parte Ré: REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Diante do decurso do prazo para 

o oferecimento da defesa sem que o tenha feito, DECLARO A REVELIA. 

No entanto é sabido que a revelia resultante da inércia da parte requerida 

em deduzir sua defesa não é circunstância bastante para o 

reconhecimento absoluto do direito deduzido na inicial, sendo que persiste 

a obrigação da parte autora em provar o fato constitutivo de seu direito 

(art. 373, I do CPC). Portanto, esclareça a autora no prazo de 10 dias, 

quanto a existência de interesse em produzir provas ou postular 

diligências com o fito de comprovar o fato constitutivo do direito deduzido 

na inicial. Em tal prazo, deverá demonstrar qual a pertinência e vinculação 

com o Autor sobre o documento de id. Num. 9455111 - Pág. 5 e Num. 

9455111 - Pág. 6, eis que figura como terceira pessoa na condição de 

sacado. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de maio de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006915-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO TEODORO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006915-57.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 4.663,15; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: REQUERIDO: MAURICIO TEODORO JUNIOR 

O processo encontra-se apto para sentença. Dada o teor da petição de id. 

Num. 12486336, antes de julgar, entendo oportunizo intimar a parte 

Requerida para manifestar, em dez dias. Após, retorne concluso para 

julgamento. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003406-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEDES JUSTINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELEN SIMONE REZENDE OAB - MT0021866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

espolio de Aline da Silva (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Conforme 

determinado por este r. Juízo (ID 12087429 - "Intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento da diligência para fins de citação e intimação do 

Requerido Luiz") impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, 

visando o cumprimento do Mandado de Citação e Intimação (Audiência 

Designada) do demandado Sr. LUIZ PANNOF a ser oportunamente 

expedido nos endereços retro indicados (RUA DO OPERÁRIO, N. 347, 

CENTRO, CÁCERES/MT - CEP N. 78.200-000 e/ou RUA COMENDADOR 

HENRIQUE, N. 191, JARDIM PARAÍSO, CÁCERES/MT - CEP N. 78.200-000). 

Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar 

nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. 

Ao final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o 

patrono deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 

2 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000225-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA BATISTA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

RAFAEL SILVA DO AMARAL OAB - MT0016388A (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

RUBENS CORBELINO JUNIOR OAB - MT15904/E (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000225-12.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 3.646,43; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[Alienação Fiduciária]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: AUREA 

BATISTA PINHEIRO Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte 

Autora sobre a petição de id. Num. 11956625, no prazo de dez dias. No 

mesmo prazo, deverá , esclarecer, justificar e comprovar com 

documentos e embasamento legal e contratual em que consiste às 

"despesas jurídicas diversas" Acolho o pedido da Requerida e designe 

audiência de tentativa de conciliação para ser realizada pelo Centro 

Judiciário de Resolução de Conflitos. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006933-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 37.144,96; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA 

Depreende-se dos autos que o prazo para purgação da mora findou. Os 

inúmeros questionamentos apresentados pelo Requerido confundem com 

o mérito e somente serão analisados por ocasião da sentença. Visando 

ter maiores subsídios para apreciar, esclareça a parte Autora qual critério 

adotado para escolha do endereço da notificação. Da mesma forma, 

informe a parte Requerida qual(is) seu(s) endereço(s ) 

profissional/comercial. Esclareça ainda a parte Requerida se conhece ou 

mantém algum vinculo com a pessoa José de Castro Júnior, a princípio, 

Advogado atuante na comarca. Persistindo a não apresentação do bem, 

nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, proceda a intimação do 

Requerido para indicar a localização do veículo, sob pena de incidência de 

multa que arbitro em R$ 300,00 (trezentos) reais por dia de 

descumprimento. Fixo prazo de dez dias. Caceres, , 2 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001430-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DA SILVA BATISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001430-42.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 7.627,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDEMIR DA 

SILVA BATISTA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de posterior análise 

das condições da ação e pressupostos processuais, e ainda 

considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que 

instituiu a realização de audiências concentradas, aliada à justificativa 

apresentada na petição de emenda, recebo a inicial e determino o seu 

processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. 

do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/NCPC) para realização da audiência concentrada. 

Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a 

data da audiência, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo 

deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso 

não seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a 

fluir a partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado 

de citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 02 de Maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001456-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE KELY DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001456-40.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 6.918,75; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GLEICE KELY DE 

OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Diante da justicativa apresentada, defiro 

a gratuidade da justiça. Sem prejuízo de posterior análise das condições 

da ação e pressupostos processuais, e ainda considerando os termos da 

Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a realização de 

audiências concentradas, recebo a inicial e determino o seu 

processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. 

do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/NCPC) para realização da audiência concentrada. 

Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a 

data da audiência, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo 

deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso 

não seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a 

fluir a partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado 

de citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 02 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000982-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luciano André Frizão OAB - MT0008340A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MENDES TRANSPORTES LTDA ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CELSO PARE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000982-69.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 43.478,09; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Intimação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TRES 

IRMAOS ENGENHARIA LTDA Parte Ré: REQUERIDO: MENDES 

TRANSPORTES LTDA ME O despacho inicial proferido por este juízo é 

equivocado. O objeto da CP tem por finalidade ouvir a testemunha perante 

este juízo e não somente intimá-la para comparecer na comarca de origem. 

Designo o dia 12 de junho de 2018, às 15:00 horas para oitiva da 
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testemunha. Anoto que a diligência já foi quitada. Intimem-se. Oficie 

comunicando. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA (REQUERIDO)

JOSE GONCALVES DE SA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000798-16.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 84.088,11; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE GONCALVES DE SA NETO, SEBASTIANA ALVES DE 

ABREU SA A carta precatória tem por objeto a penhora de um imóvel. É de 

conhecimento público que centenas ou milhares de imóveis ainda foram há 

décadas alienados/doados/cedidos pela Prefeitura, com expedição de 

título definitivo, porém, não foi ultimada a transferência do domínio e 

desvinculação da matrícula mãe por exclusiva desídia da parte 

interessada. Assim, retorne a CP para que o Oficial de Justiça proceda a 

penhora e avaliação do imóvel indicado. Pararelo à isso, oficie à Prefeitura 

Municipal requisitando informação sobre a situação do imóvel. Instrua com 

cópia da petição de id. Num. 11949320. Conste prazo de 15 dias. 2 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000798-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA (REQUERIDO)

JOSE GONCALVES DE SA NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO OAB - MT0005705A (ADVOGADO)

ADRIANO CARRELO SILVA OAB - MT0006602A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000798-16.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 84.088,11; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Parte Ré: 

REQUERIDO: JOSE GONCALVES DE SA NETO, SEBASTIANA ALVES DE 

ABREU SA A carta precatória tem por objeto a penhora de um imóvel. É de 

conhecimento público que centenas ou milhares de imóveis ainda foram há 

décadas alienados/doados/cedidos pela Prefeitura, com expedição de 

título definitivo, porém, não foi ultimada a transferência do domínio e 

desvinculação da matrícula mãe por exclusiva desídia da parte 

interessada. Assim, retorne a CP para que o Oficial de Justiça proceda a 

penhora e avaliação do imóvel indicado. Pararelo à isso, oficie à Prefeitura 

Municipal requisitando informação sobre a situação do imóvel. Instrua com 

cópia da petição de id. Num. 11949320. Conste prazo de 15 dias. 2 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002550-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002550-57.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: JOSE MARCIO DE 

MENEZES SEGUNDO Vistos, etc. Defiro o pedido de pesquisa de 

endereço, na qual obtive o seguinte resultado: CPF: 012.370.131-78 Nome 

Completo: JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO Nome da Mãe: HELENA 

FERREIRA DA COSTA MENEZES Data de Nascimento: 07/10/1984 Título de 

Eleitor: 0025552531880 Endereço: R PADRE CASSEMIRO 411 CENTRO 

CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Manifeste a parte Credora no 

prazo de 10 dias. Intime-se. Cáceres, 28 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001261-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001261-55.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 28.620,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: WANDERLEY GUILHERME Parte Ré: RÉU: BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Oportunizado emenda, a parte 

sustenta que não tem a obrigação de procurar resolver a problemática 

com a parte. Ao contrário do afirmado pela parte, este juízo não esta 

condicionando o recebimento do pedido inicial mediante prévio 

EXAURIMENTO da discussão, mas apenas e tão somente solicitando que 

demonstre tentativa de resolução. Ademais, sequer juntou cópia da ação 

mencionada para demonstrar os atos lá praticados. A proteção judicial em 

prol das partes que se socorrem do Judiciário como único caminho para 

resolução dos problemas acaba muitas vezes por conduzir a uma política 

jurídica efetivada a partir da argumentação jurídica da proteção dos 

princípios consumeristas e da justiça social. Todavia, importante sempre 

se ter a noção de que, juntamente com o princípio da justiça social, se 

tenha também um olhar atento a vertente econômica que a compõe, sob 

pena de acidentalmente se causar um mal maior a toda a coletividade por 

ausência de visão das externalidades (positivas e negativas) que toda 

decisão judicial gera. A partir da Constituição de 1988, muito se tem falado 

e feito para garantir o livre acesso à justiça brasileira, todavia, poucos tem 

se debruçado sobre a análise dos custos de sua utilização e “o que 

parece escapar à percepção de alguns cientistas sociais é que o 

Judiciário é um recurso rival. Quanto mais pessoas utilizarem o Judiciário, 

menos útil ele será para a coletividade, pois menor será sua capacidade 

de prestar serviços públicos adjudicatórios. (…). O problema está em se 

focar o acesso ao recurso (Judiciário), quando o correto seria focar a 

possibilidade de usar e gozar do fruto (prestação jurisdicional), que é em 

larga medida o que realmente desejam as pessoas. Focar apenas o 

incentivo ao uso do Judiciário sem reconhecer que ele, hoje, já está 

sobrecarregado de casos e seu estoque é crescente, ainda que a taxas 

decrescentes (CNJ, 2011), é acelerar e incentivar a sobreutilização do 

Judiciário, o qual já não dá conta da demanda hoje.” (GIKO JR. Ivo Teixeira. 

A Tragédia do Judiciário. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

v. 267, p. 178, set/dez 2014). Atento a tal panorama e conjuntura, o 

Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Ajuizar ações é algo que 

envolve risco (para as partes) e custo (para a Sociedade, que mantém o 

Poder Judiciário). O processo não há de ser transformado em instrumento 

de claudicação e de tergiversação. A escolha pela via judiciária exige de 

quem postula a necessária responsabilidade na dedução de seus 

pedidos.” (STJ, REsp. nº 946.499 – SP (2007/0094219-8), rel. Min. 

Humberto Martins). Novo milênio, novos tempos e novas formas de 
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composição de conflitos que podem e devem ser incentivados e utilizados 

antes do ingresso precipitado ao Judiciário. Cada dia mais os Tribunais 

Superiores estão trilhando diferentes caminhos e visões sobre o acesso à 

justiça, como por exemplo, quando obrigaram a demonstração de tentativa 

de composição prévia do conflito, como bem se observa no Recurso 

Repetitivo que estabeleceu como condição do aforamento da ação da 

exibição de documentos o pedido administrativo realizado perante à 

instituição financeira: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. 

No caso concreto, recurso especial provido.” (STJ, REsp 1349453/MS, 

Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 2a. Seção, j. 10/12/2014). (Grifei e 

sublinhei). Até numa seara extremamente sensível, com nítidas e 

indiscutíveis repercussões sociais e até alimentares (diferente de uma 

relação negocial), o guardião maior da Constituição no Brasil, em sede de 

repercussão geral, entendeu que não há nenhuma ofensa ao acesso ao 

Poder Judiciário o estabelecimento de condições para o regular exercício 

de ação, mais precisamente, demonstração inequívoca de tentativa de 

composição extrajudicial, no caso, requerimento prévio junto ao INSS: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1.A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (…).” (STF, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barro, Tribunal 

Pleno, j. 03/09/2014). É sobre esse novo standard ético-judicial que passo 

a analisar a petição inicial, e exigir que a parte demonstre a 

indispensabilidade de se utilizar de meios de composição antes do 

ingresso dessa ação. No caso em exame, tanto na descrição da petição 

inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou 

fornece o mínimo de elementos a demonstrar ter instado a parte 

demandada sobre a possível e suposta anotação irregular. É pacífico a 

desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de 

ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio 

requerimento administrativo para caracterização do interesse processual 

de agir da parte autora, pois sem ele e sem uma negativa da parte 

Demandada, não há pretensão resistida - lide, capaz de autorizar o exame 

do mérito da pretensão processualmente veiculada. Como a pretensão, em 

tese, poderá ser obtida administrativamente, sem imediata intervenção 

judicial, é de facultar a parte Autora comprovar o interesse processual, 

ressaltando que com as facilidades advindas dos meios de comunicação, 

poderá questionar por e-mail e telefone e ter uma resposta, quando não 

imediata, no mínimo, célere da suposta indevida anotação nos órgãos de 

proteção ao crédito, inclusive com eventual compensação financeira. Além 

da possibilidade de resolução imediata, existe outro importante caminho e 

órgão que representa a gama de consumidores na resolução dos 

conflitos. Tal órgão é por todos conhecido como sendo o PROCON, em 

pleno funcionamento na cidade de Caceres-MT. Sob tal ótica, faculto 

novamente a parte comprovar a existência de pretensão resistida, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, retorne 

concluso para análise. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO)

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROPINTE CONSERVADORA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002500-31.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 37.952,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MILTON DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: ELETROPINTE CONSERVADORA 

Aguarde o decurso do prazo para apresentação da defesa. Em sendo 

apresentada, intime a parte Autora para impugnar. Caceres, 2 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBES BALIEIRO DAMASCENO (RÉU)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CECILIA BOUSQUET CARNEIRO OAB - RJ095711 (ADVOGADO)

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI OAB - RJ0109373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006157-78.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 120.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ROSIMERE DO CARMO PAULA CASTRO Parte Ré: RÉU: 

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA, JARBES BALIEIRO 

DAMASCENO Sendo indicado novo endereço - id. Num. 12784864 designe 

nova audiência de tentativa de conciliação e cite-se e intime-se o 

Requerido Jarbes., conforme já estipulado no despacho de id. Num. 1 

Acaso não tenha sido, retifique o pólo passivo como solicitado - id. Num. 

11781636 - Pág. 1. Intime a parte Autora e Requerida já citada para 

comparecimento, na pessoa de seus Advogados. Caceres, 2 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001365-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NORBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001365-47.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: REINALDO NORBERTO DA SILVA Parte 

Ré: RÉU: AYMORE, RAFAEL MARTINS REBEQUI - ME Cite-se e intime-se 

o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 
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na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 02 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001787-90.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR PINHEIRO CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONOFRE CARNEIRO PINHEIRO FILHO OAB - MS11125 (ADVOGADO)

JOSE MEDINA DE MENDONCA NETO OAB - MS13036 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001787-90.2016.8.11.0006; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUIZ 

CARLOS VILELA Parte Ré: REQUERIDO: FERNANDO CESAR PINHEIRO 

CARNEIRO Esclareçam as partes quanto as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando e demonstrando a sua pertinência e 

necessidade, no prazo de dez dias. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000119-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANYELLI ARAUJO NERES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000119-16.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 62.639,29; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DIREITO DE IMAGEM, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RODRIGO PEREZ Parte Ré: RÉU: 

WANYELLI ARAUJO NERES Reoportunizo a parte Autora indicar o 

endereço da Requerida, no prazo de 15 dias. Em sendo indicado, designe 

nova data da audiência e expeça-se o necessário para citar e intimar. 

Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000584-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUFT & CIA LTDA - ME (RÉU)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000584-25.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, Evicção ou Vicio 

Redibitório]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROGERIO 

FRANCISCO SILVA Parte Ré: RÉU: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, LUFT 

& CIA LTDA - ME Diante da justificativa e documento apresentado, defiro a 

gratuidade da justiça. Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para 

comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. A multa somente não terá incidência na hipótese de 

manifestação expressa por ambas as partes de seu desinteresse na 

autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e 

a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data da audiência. Havendo 

litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334).; Anote-se no ato de citação as advertências do art. 344 do 

NCPC. A intimação da parte Autora será efetivada na pessoa do 

Procurador (§ 3º do art. 334). Caceres, 02 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003676-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003676-45.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 2.362,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ISAIAS DA SILVA 

SANTANA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. O Poder Judiciário procedeu toda movimentação 

para realização da audiência concentrada, e por exclusiva desídia da 

parte, a avaliação não foi realizada. Na impugnação sequer procurou a 

parte explicar a ausência. Concedo prazo de dez dias para a parte 

explicar e comprovar a motivação da ausência, sob pena de extinção. 

Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004673-28.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 40.219,08; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ZOU BISOU 

SEMI JOIAS LTDA - ME Parte Ré: RÉU: NAIARA DE SOUZA RONDON 

BARBOSA Intime a parte Autora para impugnar, querendo, os embargos, 

no prazo de 15 dias. Designe audiência de tentativa de 

conciliação/mediação para ser realizada pelo Centro Judiciário. Intimem as 

partes para comparecimento, na pessoa de seus Procuradores. Caceres,, 

2 de maio de 2018. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KALYTON JHONATAS DE PAULA TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001953-54.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 12.150,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: KALYTON 

JHONATAS DE PAULA TEODORO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Sem prejuízo de 

posterior análise das condições da ação e pressupostos processuais, e 

ainda considerando os termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres 

que instituiu a realização de audiências concentradas, recebo a inicial e 

determino o seu processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 

1.060/50 e art. 98 e ss. do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS (art. 165/NCPC) para 

realização da audiência concentrada. Cite-se o réu com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias em relação a data da audiência, anotando no 

mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo deverá (preferencialmente) 

comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou Defensor Público. Caso 

o réu manifeste não ter interesse na tentativa de autocomposição, seu 

prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da petição que se 

manifestar nos mesmos termos (desinteresse na autocomposição), 

conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso não seja obtida a 

autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a partir da data 

da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado de citação as 

advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também advertidas de 

que a ausência injustificada na audiência de tentativa de conciliação 

importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa que fica 

desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do NCPC). Saliento 

que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação eletrônica ao 

Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 02 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000127-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000127-90.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 6.750,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EVA VIEIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Esclareçam as partes quanto as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando e demonstrando a sua pertinência e necessidade, no 

prazo de dez dias, no prazo de dez dias. No mesmo prazo, manifeste a 

parte Requerida sobre os documentos que embasam a petição de id. Num. 

12913746 . Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005360-05.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANTONIO GARCIA OURIVES Parte Ré: RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Esclareçam as partes quanto as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando e demonstrando 

a sua pertinência e necessidade, no prazo de dez dias. Caceres, 2 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GARCIA OURIVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005360-05.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ANTONIO GARCIA OURIVES Parte Ré: RÉU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Esclareçam as partes quanto as 

provas que efetivamente pretendem produzir, justificando e demonstrando 

a sua pertinência e necessidade, no prazo de dez dias. Caceres, 2 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000711-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CELSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAL ROSENDO DOS SANTOS (RÉU)

JOANITA DE CARVALHO MENDES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 172 de 846



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000711-31.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 9.990,10; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GERALDO 

CELSO DA SILVA Parte Ré: RÉU: EDVAL ROSENDO DOS SANTOS, 

JOANITA DE CARVALHO MENDES Retifique o pólo passivo como solicitado 

na petição de id. Num. 12026633. Manifeste a parte Autora sobre a 

Requerida Joanita, atentando ao teor da certidão de id. Num. 10160235, n 

prazo de 15 dias. Em síntese, como o então cônjuge Edvaldo anuiu com os 

termos do pedido inicial, fica facultado a parte Autora colher a anuência 

dos herdeiros para ultimação desta lide. Caceres, 2 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001699-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARISI GIULIANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO CASTRILLON MENDES ARAUJO OAB - MT0010506A 

(ADVOGADO)

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001699-18.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 32.722,23; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: 

PARISI GIULIANO Esclareçam as partes quanto as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando e demonstrando a sua 

pertinência e necessidade, no prazo de dez dias, no prazo de dez dias. 

Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003105-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA RAMOS DA SILVA MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RUBENS CORBELINO JUNIOR OAB - MT15904/E (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003105-11.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 19.935,19; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: VANESSA RAMOS DA SILVA MENDES Homologo o pedido de 

desistência dos embargos declaratórios. Segue, em anexo, alvará 

expedido para liberação dos valores em favor da parte Autora. 

Providencie a parte autora o levantamento do gravame conforme solicitado 

na petição de id. Num. 12507221, com urgência. Intimem-se. Custas já 

recolhidas. Arquive-se. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R 

Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7472 Nr: 222-17.1993.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COURO 

LTDA, ELVIS ANTONIO KLAUK, ESTER TONIAZZO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Paulo Grotti - 

OAB:4.412

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, procedi as retificações 

quanto aos patronos da parte executada. Razão pela qual, IMPULSIONO o 

presente feito a fim de INTIMAR a parte executada, através de seus 

Advogados, para que no prazo de de 15 (quinze) dias apresentem a exata 

localização, bem como os dados de registro relativos ao imóvel 

denominado Fazenda Santa Bárbara, sob pena de a omissão caracterizar 

atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa de até 10% sobre o valor 

atualizado da execução em favor do credor (art. 774 e ss. do Código de 

Processo Civil). Não obstante, delibero pela revogação da determinação 

de leilão do bem avaliado às fls. 400 tendo em vista o requerimento contido 

no item c da fls. 725.

 No mesmo prazo (15 dias) anotado aos Advogados da parte executada, 

deverá ser adotada a seguinte providência:

Considerando que desde o início do processo houveram sucessivos 

substabelecimentos e que nas últimas manifestações o Advogado Dr. 

Sérgio Paulo Grotti vinha se manifestando por todos os devedores, aliado 

ao fato de que o processo é antigo (iniciado no ano de 1.993) deverá o 

mesmo (visando o saneamento do processo com informações 

atualizadas) esclarecer sua legitimidade como Patrono de todos os 

devedores. Reitero que a providência é necessária, pois os sucessivos 

substabelecimentos deram azo ao equívoco indicado nas fls. 700/701.

Esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Esgotado o prazo, 

retorne conclusos para novas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88363 Nr: 3862-66.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BRASIL ADM. DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA SEVERINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884 MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento que os autos foram desarquivados e encontra-se disponível 

para carga.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007572-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA COSTA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1007572-96.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: MARIA APARECIDA 

DA COSTA MOREIRA Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO fundamentada no Decreto Lei 911/69, proposta por BANCO 

BRADESCO S.A em face de MARIA APARECIDA DA COSTA MOREIRA, 

devidamente qualificados. Determinada a emenda da inicial, a parte autora 

se manifestou nos ids. 11757273 a 11912775. Vindo os autos conclusos, 
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este Juízo constatou que o feito foi erroneamente ajuizado perante este 

Juízo, uma vez que o município de Curvelândia, no qual a requerida possui 

domicílio, pertence à jurisdição da Comarca de Mirassol D´Oeste – MT, nos 

termos do art. 1º da Lei Complementar n.º 288/2007, in verbis: “Art. 1º O 

Município de Curvelândia passa a pertencer à jurisdição da Comarca de 

Mirassol D´Oeste – MT e o de Município de Ipiranga do Norte à jurisdição 

da Comarca de Sorriso.” Ante o exposto, declino da competência de 

processar e julgar a presente ação, com fundamento no dispositivo legal 

mencionado, e, de consequência, determinando a remessa do presente 

feito ao juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 27 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON WESLEY MIRANDA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001319-92.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: WELLINGTON 

WESLEY MIRANDA RAMOS Vistos etc. Dada as diversas diligências 

realizadas no processo as quais não lograram êxito na citação do 

devedor, hei por bem acolher o requerimento contido no id. 8289762 a fim 

de que seja realizada a tentativa de arresto online de valores em desfavor 

da parte devedora. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor até o limite do saldo devedor. Concomitante, 

amparando-me no disposto no art. 139, IV do CPC, determino a pesquisa 

eletrônica do atual endereço do devedor, a fim de que seja procedida a 

tentativa de citação e intimação pessoal nos moldes do despacho inicial. 

Segue resultado da pesquisa: CPF: 014.812.341-45 Nome Completo: 

WELLINGTON WESLEY MIRANDA RAMOS Nome da Mãe: ISALINA 

MIRANDA RAMOS Data de Nascimento: 28/10/1986 Título de Eleitor: 

0026827591805 Endereço: R D 15 QUADRA 20 VITORIA REGIA CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome 

WELLINGTON WESLEY MIRANDA RAMOS Título 026827591805 Data 

Nasc. 28/10/1986 Zona 6 Endereço RUA DAS AMENTISTAS,286 - COHAB 

VELHA Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 28/05/2003 Nome Pai 

JOSE TIBURCIO DE RAMOS Nome Mãe ISALINA MIRANDA RAMOS 

N a t u r a l i d a d e  C Á C E R E S ,  M T  C ó d .  V a l i d a ç ã o 

2170bb7acb423a85cb8032e69b976655 Fica, portanto, anotado o prazo de 

cinco dias para manifestação do credor. Em seguida, cite-se e intime-se o 

devedor pessoalmente (em caso de requerimento do credor neste sentido 

diante da indicação de novo endereço) ou por edital (caso não exista novo 

endereço a ser diligenciado, ou ainda que o tenha, a nova diligência tenha 

sido frustrada), caso em que diante de eventual indisponibilidade de 

valores poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos 

financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC). Caso havida a citação por edital e 

nesta hipótese decorra o prazo sem manifestação, fica desde já nomeada 

a DEFENSORIA PÚBLICA ao encargo de curadora especial, momento em 

que deverá manifestar-se nos autos no prazo de 15 dias. Por outro lado, 

caso a citação e intimação tenha sido pessoal, desnecessária a intimação 

da Defensoria Pública. Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o 

Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Em seguida, colha-se a manifestação 

do credor no mesmo prazo. Por fim, retorne concluso. Cáceres/MT., 26 de 

abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001319-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON WESLEY MIRANDA RAMOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001319-92.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: WELLINGTON 

WESLEY MIRANDA RAMOS Vistos etc. Dada as diversas diligências 

realizadas no processo as quais não lograram êxito na citação do 

devedor, hei por bem acolher o requerimento contido no id. 8289762 a fim 

de que seja realizada a tentativa de arresto online de valores em desfavor 

da parte devedora. Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos 

financeiros do devedor até o limite do saldo devedor. Concomitante, 

amparando-me no disposto no art. 139, IV do CPC, determino a pesquisa 

eletrônica do atual endereço do devedor, a fim de que seja procedida a 

tentativa de citação e intimação pessoal nos moldes do despacho inicial. 

Segue resultado da pesquisa: CPF: 014.812.341-45 Nome Completo: 

WELLINGTON WESLEY MIRANDA RAMOS Nome da Mãe: ISALINA 

MIRANDA RAMOS Data de Nascimento: 28/10/1986 Título de Eleitor: 

0026827591805 Endereço: R D 15 QUADRA 20 VITORIA REGIA CEP: 

78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados do Eleitor Nome 

WELLINGTON WESLEY MIRANDA RAMOS Título 026827591805 Data 

Nasc. 28/10/1986 Zona 6 Endereço RUA DAS AMENTISTAS,286 - COHAB 

VELHA Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 28/05/2003 Nome Pai 

JOSE TIBURCIO DE RAMOS Nome Mãe ISALINA MIRANDA RAMOS 

N a t u r a l i d a d e  C Á C E R E S ,  M T  C ó d .  V a l i d a ç ã o 

2170bb7acb423a85cb8032e69b976655 Fica, portanto, anotado o prazo de 

cinco dias para manifestação do credor. Em seguida, cite-se e intime-se o 

devedor pessoalmente (em caso de requerimento do credor neste sentido 

diante da indicação de novo endereço) ou por edital (caso não exista novo 

endereço a ser diligenciado, ou ainda que o tenha, a nova diligência tenha 

sido frustrada), caso em que diante de eventual indisponibilidade de 

valores poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou 

que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos 

financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC). Caso havida a citação por edital e 

nesta hipótese decorra o prazo sem manifestação, fica desde já nomeada 

a DEFENSORIA PÚBLICA ao encargo de curadora especial, momento em 

que deverá manifestar-se nos autos no prazo de 15 dias. Por outro lado, 

caso a citação e intimação tenha sido pessoal, desnecessária a intimação 

da Defensoria Pública. Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o 

Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos registros de 

proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando 

favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para 

cumprimento pelo sistema Serajud. Em seguida, colha-se a manifestação 

do credor no mesmo prazo. Por fim, retorne concluso. Cáceres/MT., 26 de 

abril de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000872-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON CRISPIM DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000872-70.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 11.813,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ADELSON CRISPIM DA CONCEICAO Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS HOMOLOGO o pedido de desistência. 

Julgo extinto o processo nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC. Sem 

custas. Intime-se. Após, arquive-se. Caceres, 27 de abril de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007628-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BARACHO DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007628-32.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 57.015,01; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ BARACHO 

DA CUNHA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc ... O Código 

de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Como consequência da inobservância do prazo 

anotado para a emenda da inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz 

indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Da leitura do 

processo, observo que decorreu o prazo para a emenda da inicial sem 

que a parte autora adotasse qualquer postura no feito. Com efeito, 

considerando que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, nada 

manifestou neste feito no sentido de suprir ou justificar a falta apontada, 

deverá a inicial ser indeferida. É como decido! Ante o exposto, nos termos 

do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, fica a 

parte autora isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 02 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001983-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001983-26.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 842,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUIZ OTAVIO 

MATOS FELIPE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Cuida-se AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO (D.P.V.A.T) proposta por Luiz Otávio M. Felipe em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgada parcialmente procedente 

(id. 10754178). Após a sentença, a ré informou o depósito voluntário do 

valor de R$2.624,49 (id. 11688466). Intimado, o credor concordou com o 

valor depositado pelo Requerido requerendo seu levantamento. Sendo 

assim, verifico que a obrigação restou satisfeita. Isto posto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, ante o cumprimento integral da obrigação, nos 

termos do art. 526, §3º Código de Processo Civil. Segue, em anexo, alvará 

de liberação do valor na conta indicada (id. 12126764). Apure as custas, 

adote as providências pertinentes e arquive-se. Intimem-se. Cáceres, 02 

de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000922-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE DE LOURDES MAZETI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000922-96.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 7.646,92; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: 

KARINE DE LOURDES MAZETI Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de 

desistência (id. 12458206 - Pág. 1) para que sobre ele recaiam os jurídicos 

e legais efeitos. Ante o exposto, nos termos do art. 485, VIII do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. P. R. I. Custas já recolhidas. Sem honorários, uma vez que não foi 

estabilizada a relação processual mediante o oferecimento de defesa. 

Arquive-se, independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT.,02 de maio 

de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007252-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007252-46.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 4.888,40; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: MARCIO 

LOPES DOS SANTOS Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência (id. 

1280333) para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Assim 

sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na 

forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. P. R. I. Custas já 

recolhidas. Arquive-se. Cáceres/MT., 02 de maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001338-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI BATISTA DA SILVA MARCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001338-64.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 25.669,25; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GEOVANI BATISTA DA SILVA MARCENA Parte Ré: 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por GEOVANI BATISTA DA 

SILVA MARCENA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No primeiro 

despacho o Juízo determinou ao autor que complementasse a inicial de 

modo a justificar seu pedido de gratuidade. Contudo, intimado o autor a 

promover a complementação, o mesmo quedou-se inerte (id. 12877426). É 

a síntese. Decido. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 

que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Como consequência da 

inobservância do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o 
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mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Da leitura do processo, observo que decorreu o prazo 

para o autor justificar seu pedido de justiça gratuita ou recolher as custas 

do processo. Com efeito, considerando que o autor mesmo intimado para 

quedou-se inerte, não há que se falar no prosseguimento da ação, 

porquanto, não justificado o pedido de justiça gratuita e tampouco 

realizado o pagamento das custas iniciais. É como decido! Ante o exposto, 

nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. P. R. I. Decorrido o 

prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado processamento à inicial, 

fica a parte autora isenta das custas iniciais. Cáceres/MT, 02 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007745-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SANTIAGO DE OLIVEIRA OAB - SP373220 (ADVOGADO)

RAFAEL SCOTTI CIRINO PINTO OAB - SP394127 (ADVOGADO)

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - SP0220482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007745-23.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 3.454,43; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por GUABI NUTRICAO E SAUDE 

ANIMAL S/A em face de JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO. A 

execução tem por objeto a dívida no valor de R$3.454,43. A inicial foi 

recebida no id. 11131548 – pág. 1. Citado, o devedor compareceu 

pessoalmente na Secretaria da Vara para informar o pagamento do valor 

objeto da execução (id. 12559457/12559480. Intimado o credor para 

manifestar-se a respeito (id. 12563062), este requereu o levantamento da 

quantia e a extinção da ação de execução (id. 12820856). Pois bem. 

Tendo ocorrido o pagamento espontâneo da dívida (sem o início da 

execução forçada) e não se opondo o credor em relação ao valor 

depositado, mas por outro lado, requerendo o seu levantamento e a 

respectiva extinção da ação de execução, não há outro caminho ao 

processo senão a sua extinção. É como decido! Ante o exposto, nos 

termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO DE EXECUÇÃO. P. R. I. Custas já recolhidas. Arquive-se 

independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 02 de maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007745-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMAS SANTIAGO DE OLIVEIRA OAB - SP373220 (ADVOGADO)

RAFAEL SCOTTI CIRINO PINTO OAB - SP394127 (ADVOGADO)

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - SP0220482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007745-23.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 3.454,43; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[DUPLICATA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por GUABI NUTRICAO E SAUDE 

ANIMAL S/A em face de JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO. A 

execução tem por objeto a dívida no valor de R$3.454,43. A inicial foi 

recebida no id. 11131548 – pág. 1. Citado, o devedor compareceu 

pessoalmente na Secretaria da Vara para informar o pagamento do valor 

objeto da execução (id. 12559457/12559480. Intimado o credor para 

manifestar-se a respeito (id. 12563062), este requereu o levantamento da 

quantia e a extinção da ação de execução (id. 12820856). Pois bem. 

Tendo ocorrido o pagamento espontâneo da dívida (sem o início da 

execução forçada) e não se opondo o credor em relação ao valor 

depositado, mas por outro lado, requerendo o seu levantamento e a 

respectiva extinção da ação de execução, não há outro caminho ao 

processo senão a sua extinção. É como decido! Ante o exposto, nos 

termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO DE EXECUÇÃO. P. R. I. Custas já recolhidas. Arquive-se 

independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 02 de maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1001295-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001295-30.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 20.308,81; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS 

(152)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JEAN CARLOS DOS SANTOS MONTALVAO Parte Ré: 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por JEAN CARLOS DOS 

SANTOS MONTALVÃO em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. No 

primeiro despacho o Juízo determinou ao autor que complementasse a 

inicial de modo a justificar seu pedido de gratuidade. Contudo, intimado o 

autor a promover a complementação, o mesmo quedou-se inerte (id. 

12877244). É a síntese. Decido. O Código de Processo Civil estabelece em 

seu art. 321 que: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Como 

consequência da inobservância do prazo anotado para a emenda da 

inicial, preceitua o mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 

321, parágrafo único do CPC). Da leitura do processo, observo que 

decorreu o prazo para o autor justificar seu pedido de justiça gratuita ou 

recolher as custas do processo. Com efeito, considerando que o autor 

mesmo intimado para quedou-se inerte, não há que se falar no 

prosseguimento da ação, porquanto, não justificado o pedido de justiça 

gratuita e tampouco realizado o pagamento das custas iniciais. É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo 

único, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 

Cáceres/MT, 02 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003849-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CACERES GUINCHO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1003849-69.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 5.887,81; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, DUPLICATA]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: CACERES GUINCHO LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: SICALL 
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CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP, representada 

por eu sócio proprietário ANDERSON LACERDA PASSOS, em face de 

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP, pelas razões descritas na 

exordial (id. 8230610). A inicial veio instruída com os documentos de id. 

8230636 a id. 8230934. A Requerida foi citada (id.), porém, deixou 

transcorrer o prazo para pagar a dívida ou apresentar embargos 

monitórios (id. 9840196 e 10793230). A requerente manifestou-se 

requerendo penhora de valores por meio do sistema BACENJUD (id. 

12297235). Por fim, vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP ajuizou a presente AÇÃO MONITÓRIA em 

face de SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA – EPP. Primeiramente, 

ressalto que o pedido de penhora pleiteado pela autora não é cabível 

nesta fase processual, tendo em vista que sequer foi proferida sentença. 

Saliento que em caso de procedência da demanda, a parte ré terá ainda o 

prazo para pagamento voluntário da dívida, em caso de instauração do 

cumprimento de sentença, e somente caso permaneça inadimplente é que 

se dará início aos atos expropriatórios para satisfação da dívida. Feitas 

tais considerações, passo ao mérito. Por conseguinte, ressalto que o 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

art. 355, inciso II do CPC: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349. Não obstante, além de se aplicar os efeitos da 

revelia, a petição inicial esta respaldada em prova cabal da existência da 

obrigação pela Requerida. De acordo com o disposto no artigo 700 do 

Novo Código de Processo Civil, para o manuseio da ação monitória é 

indispensável que o autor tenha constituída em seu favor prova escrita 

sem eficácia de título executivo, da qual extraia a pretensão ao 

recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa 

fungível, ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer: Art. 700. A ação monitória pode 

ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem 

eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o 

pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou 

infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de 

fazer ou de não fazer. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves 

“Costuma a doutrina afirmar que a característica principal do procedimento 

monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova 

literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para 

obtenção de um título executivo. Assim, aquele que possui uma prova 

documental de um crédito, desprovida de eficácia executiva, pode 

ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de Processo Civil 

Comentado- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Na lição de Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como 

requisito para a propositura da ação monitória, não se pretende que o 

credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como se fosse um 

direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita fornecer ao 

juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito alegado em juízo. 

Em suma: o cabimento da ação monitória depende de prova escrita que 

sustente o crédito – isto é, de prova que, sem necessitar demonstrar o 

fato constitutivo, mereça fé em relação à sua autenticidade e eficácia 

probatória – e que não constitua título executivo.” (Código de Processo 

Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, Atualizada e 

Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – Pg.950). Sem 

dúvida, para a propositura da ação monitória é imprescindível a 

possibilidade de se inferir da prova documental apresentada pela parte 

autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é pleiteado. No caso dos 

autos, os documentos acostados corroboram pela procedência da ação. 

A parte Autora apresentou na inicial prova hábil a instruir o mandado 

injuntivo, quais sejam, as notas fiscais de prestação de serviços emitida 

em favor da requerida, acompanhadas de “canhotos” assinados (id. 

8230817). Não obstante, a parte autora acostou ainda a ordem de serviço 

anexado no id. 8230831, que também consta assinada. Ademais, há prova 

do negócio jurídico havido entre as partes, que ensejou a dívida em 

questão, que restou comprovado pela troca de “e-mails” que a autora 

demonstrou nos autos (id. 8230873). Assim, diante das prova documental 

produzida pela autora, e configurada a revelia da parte ré pela não 

oposição de embargos, o deferimento do pedido se impõe. Portanto, 

deve-se constituir-se de pleno direito o titulo executivo judicial: Art. 701 

(...) (..) 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, 

observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial. 

Assim, entendo que comprovada a existência de um crédito em favor da 

Requerente e devido pela Requerida. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 487, inciso I e 701, §2º, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCENTE a ação monitória ajuizada por CÁCERES GUINCHO LTDA – EPP 

em face de SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP, e, como 

consequência CONSTITUO, de pleno direito, o título executivo judicial, 

CONDENANDO a Requerida a pagar a Requerente a importância de 

R$5.887, 81 (cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um 

centavos), com incidência de juros de 1 % ao mês e correção monetária, a 

partir do cálculo apresentado na inicial. Condeno a Requerida ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, 

na forma do artigo 85, §2º do CPC. Após o trânsito em julgado, intime a 

Requerida para efetuar o pagamento do débito acrescido de custas, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e honorários 

de advogado na mesma proporção (art. 523, caput e §1º do CPC). No 

prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 02 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006614-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006614-13.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 11.137,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JULIO CEZAR 

GOMES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Constata-se que o 

processo encontra-se parado há mais de 30 dias por inércia do autor. 

Intimado a promover o andamento do feito (id. 11963847 - Pág. 1), o autor 

quedou-se inerte (id. 12476920 - Pág. 1). Acerca da inércia, o réu já 

postulou a extinção do processo (id. 11956142 - Pág. 1). Assim sendo, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do 

art. 485, III do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios ao importe de 10% sobre o valor da 

causa. No entanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas por força do 

art. 98, §3° do Código de Processo Civil. P. R. I. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 02 de maio de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001553-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VIRIATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001553-11.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 
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TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSIMAR VIRIATO 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em que 

figura como exequente a pessoa de JOSIMAR VIRIATO DA SILVA em face 

de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS. No pedido de execução 

pretendeu o credor o recebimento da quantia de R$406,05. Recebido o 

pedido de cumprimento de sentença e determinada a intimação do devedor 

(id. 10754179) este efetuou o pagamento do valor de R$389,31 conforme 

se verifica do id. 11046167 - Pág. 4. Já no id. 11207427 - Pág. 1 o Juízo 

proferiu despacho de liberação do valor incontroverso em favor do credor 

e determinou a sua intimação para manifestar interesse quanto ao valor 

residual da execução. No entanto, apesar de intimado, o credor deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar (id. 12192873 - Pág. 1). Pois bem. 

Como o credor manteve-se inerte quanto a pretensão de prosseguir a 

execução quanto ao valor pendente de adimplemento (R$16,74), não se 

verifica razão/interesse para o prosseguimento da execução. Sendo 

assim, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO na forma do art. 924, III do Código 

de Processo Civil. P. R. I. Após o decurso do prazo recursal, arquive-se. 

Cáceres/MT., 02 de maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007183-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MACENA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA OAB - MT21121/O (ADVOGADO)

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007183-14.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 19.730,39; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS 

PROVISIONAIS (1289)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS MACENA DE CARVALHO Vistos 

etc. Cuida-se de pedido de BUSCA E APREENSÃO formulado por DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de MARCOS MACENA 

DE CARVALHO. O pedido foi formulado com base no art. 3°, §12 do Dec. 

911/69. Com o requerimento, o autor fez acompanhar o comprovante de 

ação de busca e apreensão protocolada no Juízo de Mirassol do Oeste, 

bem como a decisão que deferiu a liminar naquele foro (id. 10675917 - 

Pág. 1). O pedido foi deferido (id. 10677371). O veículo foi apreendido (id. 

10899292). Já no id. 11013999 compareceu o devedor para informar a 

purgação da mora e solicitar a restituição do veículo. O autor então 

informou a restituição do veículo (id. 11266999) e requereu a extinção do 

processo (id. 12405218). É a síntese do necessário. Decido. Cuida-se de 

requerimento de busca e apreensão baseado em ação originária em curso 

no Juízo de Mirassol do Oeste/MT. A Busca e apreensão solicitada em 

Juízo diverso da ação de busca e apreensão é possível em razão do 

disposto no art. 3°, §12° do Dec. 911/69. No caso dos autos, observa-se 

que após a apreensão do veículo o réu em tempo efetuou a purgação da 

mora, tendo então o autor restituído o bem ao réu, e não solicitou outras 

providências neste feito, mas apenas a extinção do feito. Pois bem. 

Havendo neste feito a plena satisfação de sua finalidade e não 

subsistindo providências pendentes de cumprimento, deverá o processo 

ser extinto. É como decido! Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

na forma do art. 487, III, “a” do Código de Processo Civil. Custas já 

recolhidas. Sem honorários por ausência de previsão legal na espécie. P. 

R. I. Arquive-se. Cáceres/MT., 02 de maio de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004791-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. FIM DE ALMEIDA VIEGAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

WILSON VIEGAS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004791-04.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 24.596,72; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: D. FIM DE ALMEIDA VIEGAS EIRELI - ME, WILSON VIEGAS 

FILHO Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de D. FIM DE ALMEIDA 

VIEGAS EIRELLI e WILSON VIEGAS FILHO. No id. 12783957 a exequente 

informou ter entabulado acordo com a parte executada, bem como 

solicitou a sua homologação. Da verificação dos termos e condições do 

acordo não se constata qualquer circunstância aparente que obste a sua 

homologação. Sendo assim, HOMOLOGO O ACORDO entabulado entre as 

partes para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Em razão 

disto, SUSPENDO A EXECUÇÃO na forma do art. 922 do Código de 

Processo Civil, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Findo o prazo, 

intime-se o credor para informar se houve o adimplemento da obrigação. 

Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 02 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006482-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMY JIMENEZ (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1006482-53.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 23.546,89; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE MÓVEL]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NELSON RIBEIRO Parte Ré: 

RÉU: ROMY JIMENEZ Homologo por sentença o acordo de id. Num. 

12552003. Julgo extinto estes autos nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea "b" do CPC. Custas já recolhidas. Intimem-se. Após, arquive-se. 

Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000929-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000929-88.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[ACIDENTE DE TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA E SILVA 

Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 321 que: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Como consequência da 

inobservância do prazo anotado para a emenda da inicial, preceitua o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 178 de 846



mesmo códex que o Juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Da leitura do processo, observo que decorreu o prazo 

para a emenda da inicial sem que a parte autora adotasse qualquer 

postura no feito. Com efeito, considerando que o autor mesmo intimado 

para emendar a inicial, nada manifestou neste feito no sentido de suprir ou 

justificar a falta apontada, deverá a inicial ser indeferida. É como decido! 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, parágrafo único, 

todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. P. R. I. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 

Cáceres/MT, 02 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004779-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FABIO DA CUNHA CINTRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS VALE DO 

PARAISO (A.P.P.R.V.P.) (RÉU)

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO CAMPO 

ALEGRE DAS PIRAPUTANGAS (RÉU)

JOSE LUIZ DA SILVA (RÉU)

EMILIO MORALES (RÉU)

LUCIANO ROSA MACHADO (RÉU)

Luiz Mario da Silva Cruz (RÉU)

Creusa da Silva de Souza (RÉU)

Divina Aparecida dos Santos (RÉU)

ADEMIR VIANA DE MATOS (RÉU)

Rubens Adriano Ferreira Matos (RÉU)

ALCIMAR COELHO BORGES (RÉU)

Marinete de Souza Oliveira (RÉU)

Zelia da Luz Machado (RÉU)

Angelo Carvalho de Souza (RÉU)

Claudeci dos Santos (RÉU)

Dannyelli Zounar (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004779-87.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: REINTEGRAÇÃO / 

MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)/[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SEBASTIAO FABIO DA CUNHA 

CINTRA Parte Ré: RÉU: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS VALE DO PARAISO (A.P.P.R.V.P.), ASSOCIACAO DOS 

PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO CAMPO ALEGRE DAS 

PIRAPUTANGAS, JOSE LUIZ DA SILVA, EMILIO MORALES, LUCIANO 

ROSA MACHADO, ADEMIR VIANA DE MATOS, RUBENS ADRIANO 

FERREIRA MATOS, ALCIMAR COELHO BORGES, MARINETE DE SOUZA 

OLIVEIRA, ZELIA DA LUZ MACHADO, ANGELO CARVALHO DE SOUZA, 

CLAUDECI DOS SANTOS, DANNYELLI ZOUNAR, LUIZ MARIO DA SILVA 

CRUZ, CREUSA DA SILVA DE SOUZA, DIVINA APARECIDA DOS SANTOS 

Cuida-se de ação de reintegração de posse. Concedida a liminar, a parte 

Autora foi intimada por duas vezes para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça e deixou transcorrer o prazo. Estando o 

feito paralisado por culpa da parte, a extinção é medida que se impõe. Isto 

posto, julgo extinto estes autos nos termos do art. 485, inciso III do CPC. 

Custas já recolhidas. Intime-se. Após o decurso do prazo recursal, 

arquive-se. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005525-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005525-52.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 37.880,33; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS 

ANTONIO PEREIRA NEVES HOMOLOGO o pedido de desistência da ação. 

Julgo extinto estes autos nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC. Custas 

já recolhidas. Intime e arquive-se em seguida. Caceres, 2 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007483-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EDUARDO RAMSAY TORRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1007483-73.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 7.279,28; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: FRANCISCO EDUARDO RAMSAY TORRES HOMOLOGO por 

sentença o pedido de desistência da ação. Julgo extinto estes autos nos 

termos do art. 485, inciso VIII do CPC. Custas já recolhidas. Intime-se. 

Arquive-se. Caceres, 2 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho 

Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007630-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (RÉU)

EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO (RÉU)

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Audiência mediação designada para 05/07/2018 16:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000703-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ONIVALDO SIMOES GARCIA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

4ª CIRETRAN DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por 

ONIVALDO SIMÕES GARCIA contra ato tido como ilegal do DIRETOR DA 

CIRETRAN DE CÁCERES. Consta da inicial que a parte autora no ano de 

2000 vendeu os veículos: 1) VW/FUSCA 1300, ano de fabricação 1979, 

chassi BO117646, Renavam 00125728450, placa JZA6929, e 2) 

HONDA/CG 125 TODAY, ano de fabricação 1993, chassi 

9C2J1801PRR00530, Renavam 00615570941, placa JYA3542, tendo 

preenchido e entre os recibos para cada proprietário (CRLV). Ao que 

consta na inicial, não foi formalizado um contrato escrito, tendo a vendo 

ocorrido somente por contrato verbal. Recentemente o requerente 

descobriu que não foi realizada a baixa na documentação do veículo, de 

modo que este continuou gerando débitos junto ao Detran e ao Estado, e 

multas vinculadas aos aludidos veículos, todos em seu nome. Por essa 
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razão, volve-se ao Judiciário requerendo concessão de liminar para a 

suspensão da exigibilidade dos autos de infração P430046582-6041/02; 

L430492009-7455/00; AAA0572985; EE4300036949; E430245351; 

L430180216; L430201423; L430199881; L430199875, e declaração da 

negativa de propriedade dos veículos em epígrafe. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. O feito há que 

ser extinto pela ausência de interesse processual, visto não competir na 

via eleita dilação probatória. A prova preconstituída é condição essencial e 

indispensável para a propositura de mandado de segurança que vise a 

proteger direito líquido e certo violado ou ameaçado por ilegalidade ou 

abuso de poder de autoridade pública. Tratando-se de uma ação de rito 

especial, pressupõe a pronta verificação, sem dilação probatória, da 

ilegalidade ou abuso de poder cometido, sendo ônus do impetrante a 

demonstração da liquidez e certeza de seu direito. Na espécie, os 

documentos acostados não se prestam a comprovar a venda dos veículos 

VW/FUSCA 1300, ano de fabricação 1979, chassi BO117646, Renavam 

00125728450, placa JZA6929, e HONDA/CG 125 TODAY, ano de 

fabricação 1993, chassi 9C2J1801PRR00530, Renavam 00615570941, 

placa JYA3542. Nos autos, pretende-se a concessão de segurança para 

que a Requerida suspenda os efeitos dos autos de infrações 

P430046582 -6041 /02 ;  L430492009 -7455 / 0 0 ;  A A A 0 5 7 2 9 8 5 ; 

EE4300036949; E430245351; L430180216; L430201423; L430199881; 

L430199875, vez que teriam sido cometido por terceiros. Consta dos 

autos tentativa frustrada de (17 anos após a venda dos veículos) 

proceder ao registro da comunicação de venda junto ao DETRAN, visto 

que o procedimento exige a apresentação de cópia autenticada da 

Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, que 

consta no verso do CRLV. Muito embora o impetrante tenha colacionado 

aos autos declarações de imposto de renda referentes aos exercícios de 

2013, 2014, 2015 e 2016, e também escritura Pública Declaratória 

relatando os fatos descritos à exordial, tratam-se todos de documentos de 

cunho unilateral, que não servem como prova para aferição de direito 

líquido e certo a ser tutelado nos autos. Neste sentido, os fatos narrados 

na inicial e o direito reclamado dependem de dilação probatória vez que a 

parte autora não juntou nos autos qualquer documento que comprove a 

venda dos veículos. Assim, a via processual é inadequada, devendo a 

Impetrante recorrer às vias ordinárias, nas quais poderá produzir provas 

com o fim de afastar a controvérsia. Neste sentido, colha-se da 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

QUANTIDADE DE CARGA DE MADEIRA TRANSPORTADA NÃO 

COMPROVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA – 

INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Inviável, em sede de mandado de segurança, 

sobre a comprovação da quantidade da madeira apreendida, em razão do 

necessário e inevitável exame da prova dos autos. Processo 

08006453620168120029 MS 0800645-36.2016.8.12.0029 Orgão Julgador 

1ª Câmara Cível Julgamento 24 de Outubro de 2017 Relator Des. João 

Maria Lós jusbrasil.com.br 24 de Abril de 2018 Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso do  Su l  TJ-MS :  08006453620168120029  MS 

0800645-36.2016.8.12.0029. APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA DE URGÊNCIA 

CAUTELAR ANTECEDENTE - PRETENSÃO DE COMPROVAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E LEGITIMIDADE 

DO DÉBITO NEGATIVADO - VIA INADEQUADA - FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - ART. 485, 

VI, DO CPC. - Constatada a inadequação da via eleita pela parte autora 

para provocar a atividade jurisdicional, deve ser o feito extinto sem 

resolução do mérito, nos termos do ART. 485, VI do novo CPC. AC 

10236160014189001 MG Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL Publicação 07/06/2017 Julgamento 28 de Maio de 17 Relator Valdez 

Leite Machado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VIII, do NCPC; b) Sem custas e honorários c) Preclusa 

a via recursal, arquive-se o feito com as baixas devidas; d) Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 25 de abril de 2018. JOSEANE CARLA 

RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 29643 Nr: 4608-41.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO CACERENSE DE EDUCAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Executado para 

que se manifeste acerca do pedido de extinção do processo sem 

resolução do mérito feito pelo Exequente às fls. 94/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 39214 Nr: 4468-70.2004.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO CACERENSE DE EDUCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Embargante para 

que se manifeste acerca do pedido de extinção do processo sem 

resolução do mérito feito pelo Embargado retro.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE VENTURA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012039-67.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAX NOGUEIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007250-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIELLY APARECIDA LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 
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comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007664-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007666-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO DAS NEVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007667-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON LOPES BELASTORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007668-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007669-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR GALDINO DE MELO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007670-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007671-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA OAB - MT0014552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001964-83.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ANULAÇÃO, SUSPENSÃO, ADJUDICAÇÃO, EDITAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

- ME Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 
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antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 2 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SANTANA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001915-42.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 21.130,98; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSALINA SANTANA DE ASSIS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Na forma da Lei n. 

11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a petição inicial e demais 

petições que se fizerem necessárias no PJE devem ser inseridos no editor 

de texto interno do sistema e assinados digitalmente. Desse modo, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a regularização das 

petições contidas nos autos, efetuando a devida inserção das mesmas no 

editor de texto interno do sistema PJE, bem como juntar cópia de 

comprovante de endereço. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova 

da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE 

POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte 

tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001950-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001950-02.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 22.994,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IDERCIO 

JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a petição 

inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE devem ser 

inseridos no editor de texto interno do sistema e assinados digitalmente. 

Desse modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 

a regularização das petições contidas nos autos, efetuando a devida 

inserção das mesmas no editor de texto interno do sistema PJE, bem como 

juntar cópia de comprovante de endereço. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001912-87.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 11.738,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA CLAUDINEIA RIBEIRO DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Na 

forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a petição inicial e 

demais petições que se fizerem necessárias no PJE devem ser inseridos 

no editor de texto interno do sistema e assinados digitalmente. Desse 

modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a 

regularização das petições contidas nos autos, efetuando a devida 

inserção das mesmas no editor de texto interno do sistema PJE, bem como 

juntar cópia de comprovante de endereço. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 182 de 846



pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELVAN CORREIA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001914-57.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.865,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DELVAN CORREIA RIOS Parte Ré: REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. Na forma da Lei n. 

11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a petição inicial e demais 

petições que se fizerem necessárias no PJE devem ser inseridos no editor 

de texto interno do sistema e assinados digitalmente. Desse modo, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a regularização das 

petições contidas nos autos, efetuando a devida inserção das mesmas no 

editor de texto interno do sistema PJE, bem como juntar cópia de 

comprovante de endereço. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova 

da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE 

POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. 

NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte 

tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001952-69.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 34.012,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BMG Vistos, etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 

022/2011/TP, a petição inicial e demais petições que se fizerem 

necessárias no PJE devem ser inseridos no editor de texto interno do 

sistema e assinados digitalmente. Desse modo, nos termos do artigo 321 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, traga a prova da pretensão resistida, nos termos do 

precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILO PIRES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000821-59.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EVANILO PIRES DE 

MORAES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

requerente, devendo o requerido apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Intimem-se as 

partes acerca da solenidade agendada. Cite-se o requerido, na forma e 
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moldes legais. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

requerida tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003918-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGILENE LOPES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1003918-04.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: REGILENE 

LOPES RAMOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 

Compulsando os autos, bem como a petição inicial, verifica-se que a peça 

vestibular se refere a LUCIANA FELFILI DA SILVA, porém toda a 

documentação apresentada menciona REGILENE LOPES RAMOS. Com 

isto, pode-se denotar que ocorreu erro material por parte da causídica na 

qualificação da parte requerente na peça inicial. Isto, posto, considerando 

que REGILENE LOPES RAMOS é a parte a ser considerada, determina-se 

que a secretaria da vara efetue a cobrança das custas em relação a 

pessoa supramencionada. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007672-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON FONSECA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007673-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANILA RAUBER PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007677-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR ANGELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007681-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCANTARA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007033-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007029-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI MEDEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007028-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NARA NEIDE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007027-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PANTALEAO AUGUSTO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007026-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FARIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007025-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FARIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007025-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FARIAS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 23/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007687-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007686-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS SONAQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007685-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ALEXANDRE DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007684-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA TEREZINHA SANTANA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007683-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER REIS DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007688-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTHIANE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/05/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006110-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DA GUIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007011-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CONCEICAO SILVA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007011-72.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARLENE CONCEICAO 

SILVA MEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao pedido de 

antecipação de tutela, já que se trata de prover antecipadamente um 

pedido de mérito, não se pode olvidar que somente em casos especiais 

poderá o mesmo ser concedido antes da citação da parte requerida e 

deve estar amparado em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação dos efeitos da tutela, 

dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do pedido de tutela 

antecipada, entende-se necessária a formação do contraditório para 

melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de modo a dar azo ao 

deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária. Assim, 

POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de tutela para 

momento posterior ao oferecimento da contestação, valorizando o 

contraditório e coligindo maiores elementos para melhor elucidação dos 

fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DA 

CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há 

falar em reforma da decisão agravada, quando o Juiz, com base em seu 

prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o pedido antecipatório de 

tutela, enquanto não sobrevier a contestação, para se respeitar a ampla 

defesa e o contraditório, à vista da não configuração imediata da 

verossimilhança das alegações. (TJ-MG , Relator: Luciano Pinto, Data de 

Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL).” 

Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de 

relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 

373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Intimem-se as 

partes acerca da solenidade agendada. Cite-se a requerida, na forma e 

moldes legais. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007010-87.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE THIAGO DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007010-87.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FELIPE THIAGO DA 

SILVA SOBRINHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
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Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Intimem-se as 

partes acerca da solenidade agendada. Cite-se a requerida, na forma e 

moldes legais. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007015-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FELFILI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007015-12.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANA FELFILI DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da 

requerente, devendo o requerido apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Intimem-se as 

partes acerca da solenidade agendada. Cite-se a parte requerida, na 

forma e moldes legais. Na data da audiência, caso não haja acordo, a 

parte reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006293-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ORIELEN PIRES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 28/05/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012067-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT0013604S 

(ADVOGADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006266-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA QUE EM CINCO DIAS ESCLAREÇA A 

DIVERGÊNCIA ENTRE O POLO PASSIVO LANÇADO NA PLATAFORMA E O 

CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA 

AUDIÊNCIA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011342-17.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

NIZAM GHAZALE OAB - DF0021664A (ADVOGADO)

DANIEL GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF0020133A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DOS TERMOS DO ID Nº 12961706, PARA 

MANIFESTAR EM 05 (CINCO) DIAS O QUE EMTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA PEREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001852-17.2018.8.11.0006; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CARTÃO DE 

CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DANILO PIRES 

ATALA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG, AYMORE Vistos, etc. 

Inicialmente, em relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata 

de prover antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que 

somente em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da 

citação da parte requerida e deve estar amparado em elementos 

suficientes para afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre 

a antecipação dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da 

apreciação do pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a 

formação do contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na 

exordial, de modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede 

de cognição sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de 

antecipação de tutela para momento posterior ao oferecimento da 

contestação, valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos 

para melhor elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

reclamante, devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

parte requerida, na forma e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 02 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA BRASIL EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000139-07.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: PAULO ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: DROGARIA BRASIL EIRELI - ME Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor do 

requerente, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 

2018.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007016-94.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA JUSTINA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007016-94.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JACIRA JUSTINA DE 

MORAES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anote-se, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverte-se o ônus da prova em favor da 

requerentre, devendo a requerida apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001970-90.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.839,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDSON DA CRUZ SILVA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE CACERES Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial consistente em colacionar em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos, para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. CÁCERES, 2 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005706-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1005706-53.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 3.080,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/[TAXA 

SELIC]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RONALDO 

MARTIN FRAGA Parte Ré: EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Considerando que a Fazenda Pública 

não apresentou embargos, homologo o cálculo apresentado, no importe de 

R$ 3.217,50 (três mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos). 

Proceda-se a secretaria da vara com o disposto no provimento 

11/2017-CM. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio 

de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010817-35.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ROSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010817-35.2013.8.11.0006; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CHARLES ROSA COSTA 

Parte Ré: REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, solicitando esclarecimentos em que termos o veículo tornou-se 

objeto dos autos 1000606-54.2016.8.11.0006. Aportando resposta, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011997-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CONCEICAO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011997-81.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSANGELA CONCEICAO DE JESUS Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Proceda-se a secretara da vara com o cumprimento da decisão de id. 

12095647. Cumpra-se. CÁCERES, 2 de maio de 2018.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154020 Nr: 1390-53.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, 

NORTEC-COLSULTORIA,ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, JOÃO 

BASTOS DE PINHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CORDOVA FRANÇA - 

OAB:19999/B, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT, 

RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - OAB:12913/MT

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que o 

Requerido cumpriu determinação de p. 1373, juntando nos autos 

documentos de p. 1374/1386.

Nesse sentido, a requerida deu integral cumprimento a sentença exarada 

as p. 1303/1311.

 Diante do exposto, haja vista o Ministério Público não ter mais 

manifestação quanto à matéria dos autos, julgo extinta a presente ação, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se. Ás providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18477 Nr: 78-28.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PERIS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA - OAB:864

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA PERIS DE ASSIS, Filiação: 

Ailton Gaspar de Assis e Dalva Peres de Assis, data de nascimento: 

06/01/1968, brasileiro(a), natural de Càscavel-PR, convivente, do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para 

extinguir o direito Estado de punir o acusado Wagner Vanini Miranda, com 

fulcro no art. 107, I, CP, e para condenar Ana Paula Peres de Assis, 

brasileira, natural de Cascavel-PR, amasiada, nascida em 06.01.69, filha 

de Ailton Gaspar de Assis e de Dalva Peres de Assis, com endereço à 

Rua dos Estrelados s/nº, B. São Lourenço, em Cáceres/MT, como incursa 

nas penas do art. 157, §2º, I, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, razão 

pela qual, passo a dosar-lhe a pena a ser-lhe aplicada, em estrita 

observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.Passo a 

considerar, analiticamente, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. 

A pena prevista para o tipo penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de 

reclusão, e multa.A culpabilidade da agente está evidenciada, sendo o 

grau de reprovação da conduta da réu elevada, pois era conhecedora da 

ilicitude de seus atos é pessoa esclarecida e deveria ter agido de modo 

diverso. Possui péssimos antecedentes consoante certidões acostadas 

às fls. 53, 137, 181/184, sendo que estas últimas certidões demonstram 

que a denunciada mesmo após obter liberdade nestes autos praticou novo 

crime contra o patrimônio. Pouco se coletou nos autos sobre a conduta 

social da acusada, salvo o aspecto de que a mesma possua a 

personalidade voltada para a prática de crimes, pois a certidão de fls. 

181/184 nos revela que após a soltura desta a mesma voltou a trilhar o 

caminho dos crimes contra o patrimônio. Os motivos do crime não o 

justificam, pois visava o lucro em detrimento do patrimônio alheio. As 

circunstâncias desfavorecem o réu, pois aproveitou-se que a vítima se 

encontrava sozinha e de madrugada para roubá-la. As conseqüências do 

delito não foram graves, pois embora a vítima não tenha recuperado o bem 

furtado, o crime não deixou seqüelas. A vítima em nada contribuiu para o 

crime. Nada foi carreado aos autos ainda sobre a personalidade do 

réu.Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) 

anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.Não verifico a incidência de 

circunstância atenuante nos autos, tendo em vista a retratação da 

denunciada em Juízo. Da mesma forma, não verifico a incidência de 

agravante que possa influir no cálculo da pena. Concorre a causa 

especial de diminuição de pena prevista no artigo 14, II do Código Penal 

(tentativa), sendo possível nesta fase da fixação da pena, trazê-la abaixo 

do mínimo legal. Em análise ao “iter criminis” percorrido pelo réu, verifico 

que ele foi todo percorrido. Em razão do nosso ordenamento jurídico 

adotar a regra de que quanto mais próximo da consumação se aproximar 

a conduta, menor será o quantum de redução e quanto mais longe estiver 

o ato da consumação do crime maior será a redução da pena,diminuo a 

pena em 1/3 e encontro a pena em formação de 05 (cinco) anos de 

reclusão e 40(quarenta) dias -multa.Pertinente a causa de aumento de 

pena prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento 

a pena na proporção de 1/3 (um terço), resultando na pena de 06 (seis) 

anos 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinqunenta e três) dias-multa, a 

qual tenho por definitiva, face a inexistência de qualquer circunstância 

judicial ou legal a ser levada em especial consideração.Tendo em vista a 

situação econômica da ré, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato.No que se refere ao regime inicial 

da pena da sentenciada, poder-se-ia aduzir que este deveria ser o 

semi-aberto, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal. Contudo, não se pode negar que o delito em tela pelo qual se 

encontra sendo condenada a sentenciada, fora um crime premeditado, e 

levado a cabo de forma extremamente perigosa, com a utilização de arma. 

Portanto, permitir que elemento desse nível de periculosidade tenha 

acesso à sociedade novamente, antes de efetivamente cumprir sua pena, 

é expor a vida de inocentes a perigo, e mais, não impor aos mesmos um 

regime inicialmente pesado é estimular o crime.Ressalto, que o 

sentenciado embora não possa ser tido como reincidente, os seus 

antecedentes são péssimos, conforme demonstrado na fase inicial de 

dosimetria da pena, e as circunstâncias do art. 59 do Cp lhe são 

desfavoráveis, sendo certo que a pena base foi fixada acima do mínimo 

legal.Com efeito, "ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMAS DE FOGO 

- PERICULOSIDADE EXTREMA EXIBIDA - REGIME PENITENCIÁRIO. Quem 

usa de arma de fogo para praticar assalto, exibindo ostensivamente um 

alto grau de periculosidade, se condenado, não pode ser aquinhoado com 

regimes mais brandos pois esse potencial de violência, exibido no total 

desapreço pela vida humana, que não vale nada diante do objetivo maior 

que é o assalto ao patrimônio alheio, precisa ser melhor aquilatado e 

estudado durante uma fase inicial de regime fechado, somente após o que 

se pode colocar nas ruas pessoas tão periculosas e com tamanho 

potencial de violência contra a sociedade. Pactuar com tais benesses é 

alargar o sentimento de insegurança social e a sensação de impunidade 

que aflige a muitos neste país" (TAMG – Relator: Juiz Sérgio Braga - 

Apelação 025023-7 - Comarca de Uberaba - 3ª Vara Criminal)."STF - O 

regime inicial de cumprimento da pena não comporta modificação, eis que 

a má personalidade do sentenciado, envolvido em outros processos 

criminais, bem como a gravidade de sua conduta, arregimentando várias 
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pessoas para a prática de roubo de automóveis, além do dolo intenso com 

que se houve o mesmo, recomendam a fixação do regime fechado e não 

de outro mais brando, sabido que, além da quantidade da pena, também as 

condições pessoais do condenado devem ser consideradas na 

determinação do regime prisional" (RT 733/475).“Mesmo tratando-se de 

réu primário, condenado a pena inferior a quatro (4) anos de reclusão, 

nada impede - especialmente nos casos de assalto à mão armada - que o 

juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para efeito de início de 

cumprimento da sanção penal imposta ao condenado, desde que essa 

determinação conste de ato decisório plenamente motivado. Precedentes” 

(STF - Min. Celso de Mello). “Pode o magistrado estabelecer um regime 

inicial de cumprimento mais severo, para desestimular a reincidência, dado 

que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva” 

(STJ - min. Fernando Gonçalves), como é o caso da denunciada. 

"TACrimSP - ROUBO - Em se tratando de roubo, uma das mais inquietantes 

expressões da criminalidade em nossos dias, é de ser primeiríssima 

intuição que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

não deve ser colocado na etapa mais benigna do sistema progressivo" 

(RT 730/569)."TACrimSP - ROUBO - O regime fechado é o mais adequado 

e o mais consentâneo com a gravidade do roubo à mão armada, além de 

responder a uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade 

violenta" (RT 730/572).Sendo assim, levando-se em consideração o supra 

exposto, bem como o disposto no § 3º do art. 33 do CP c/c as condições 

desfavoráveis do art. 59 do Estatuto Repressivo, estipulo o regime 

inicialmente fechado para o cumprimento da pena de reclusão imposta 

nesta oportunidade.Face a pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos 

de reclusão, impossível a aplicação dos benefícios do art. 44 ou do art. 77 

do Código Penal. O acusado deve ser, imediatamente, submetido aos 

exames criminológicos e deve ter acompanhamento do Serviço Técnico da 

Vara de Execuções visando a sua plena reinserção social.A acusada 

respondeu a parte do processo custodiada, tendo sido colocada em 

liberdade 06.03.2002. mediante as condições do art. 327 e 328 do CPP, 

dentre estas a necessidade de comparecimento sempre que intimada, e a 

proibição de mudar-se de residência sem prévia comunicação do Juízo, 

estampadas no Alvará de soltura de fls. 89.O que se extrai é que a 

acusada não compareceu para a audiência de fls. 106, apesar de 

devidamente intimada às fls. 103, descumprindo as condições 

estabelecidas anteriormente. Como se não bastasse o referido aspecto, o 

que se extrai dos autos (fls. 181/184) é que a denunciada após a sua 

soltura praticou novos crimes (inclusive contra o patrimônio), 

demonstrando, assim que possui a personalidade voltada para a prática 

de crimes, demonstrando, assim, a necessidade de sua custódia 

preventiva.Sobre o assunto, a jurisprudência é pacífica e assim se 

posiciona: “(...) A prisão preventiva é necessária para assegurar a 

aplicação da Lei Penal, instrução criminal e como garantia da ordem 

pública. Destarte, a medida é justificável quando o paciente, que ostenta 

maus antecedentes, possui personalidade voltada para o crime, com o 

cometimento reiterado de delitos. Recurso desprovido.” (STJ – RHC 12163 

– SP – 5ª T. – Rel. Min. Jorge Scartezzini – DJU 26.08.2002); “(...)1. 

Devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, nos termos do 

Código de Processo Penal, art. 312, para assegurar a ordem pública, em 

virtude da periculosidade do acusado, constatada na reiteração da prática 

delitiva, não há falar-se em constrangimento ilegal. 2. Habeas Corpus 

conhecido, mas indeferido.” (STJ – RHC . 12185 – PA – 5ª T. – Rel. Min. 

Edson Vidigal – DJU 29.04.2002); “A necessidade da medida cautelar se 

faz presente, quando o agente exerce condutas criminosas reiteradas, 

sempre atingindo o patrimônio alheio. A unanimidade, denegaram a ordem.” 

(TJRS – HCO 70003758141 – C.Esp.Crim. – Rel. Des. Reinaldo José 

Rammé – J. 31.01.2002); “(...) Possuindo extensa folha de antecedentes 

pela prática de furto e roubo, e vindo o paciente a cometer os mesmos 

delitos, resta demonstrada a sua perseverança na prática delitiva e sua 

maior periculosidade. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa 

não autoriza por si só a concessão da liberdade provisória. A 

primariedade, os bons antecedentes e a atividade laboral do paciente não 

é capaz de afastar a custódia cautelar, uma vez que, para sua 

decretação, basta estarem presentes os pressupostos do art. 312 do 

CPP.” (TJRS – HCO 70002935633 – C.Crim.Esp. – Rel. Des. Reinaldo José 

Rammé – J. 21.08.2001).Isto Posto, cumprindo o preconizado no parágrafo 

único do art. 387 do CPP, e verificando presentes os requisitos 

autorizadores dos artigos 311 e 312 do CPP (garantia da ordem pública e 

da lei penal) decreto a prisão preventiva de Ana Paula Peres de Assis, 

brasileira, natural de Cascavel-PR, amasiada, nascida em 06.01.69, filha 

de Ailton Gaspar de Assis e de Dalva Peres de Assis, com endereço à 

Rua dos Estrelados s/nº, B. São Lourenço, em Cáceres/MT, devendo ser 

expedido o competente mandado de prisão. Tendo em vista a revogação 

do art. 594 do CPP pela Lei n. 11.719/2008, deixo de determinar a 

necessidade de recolhimento para que a sentenciada possa 

recorrer.Transitada em julgado adote-se as seguintes providências: a) 

renove-se o mandado de prisão, caso esta não tenha sido localizada até a 

referida oportunidade; b)lance o nome da ré no rol dos culpados; c) 

expeça-se o necessário para a formação da Guia de execução da pena, 

instruindo com a denúncia, sentença, certidão detransito em julgado, 

calculo de liquidação da pena e antecedentes e demais documentos 

pertinentes; d) comunique-se ao TRE para as providências do artigo 15, III, 

da Constituição Federal; e) proceda-se as comunicações e anotações de 

estilo (SSP/MT, INI/DF, etc.).Observe-se as demais diretrizes do 

Provimento nº 01/2001 – CGJ (Consolidação das Normas Gerais de Justiça 

do Estado de Mato Grosso). Isento a ré do pagamento de custas e 

despesas processuais eis que é pobre na acepção do termo.Restitua-se 

eventuais bens apreendidos às vítimas, remetendo-se, ainda, eventuais as 

armas apreendidas ao exército para destruição.P.R.I. Após o Trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidade 

legais.Cumpra-se.Cáceres/MT., 28 de outubro de 2.009.Dr. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Presidente do Tribunal do JúriPortaria 033/2009 CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOCIANO GONÇALVES 

DA SILVA, digitei.

Cáceres, 27 de abril de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 228979 Nr: 508-18.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMERSON RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o denunciado 

TAMERSON RIBEIRO SILVA, vulgo “Thucão”, brasileiro, solteiro, nascido 

aos 03/10/1999, natural de Pontes e Lacerda/MT, filho de Valda Oliveira da 

Silva e Valdenilson Ribeiro da Silva, com endereço não informado, no 

Bairro Empa, Cáceres/MT, como incurso nas penas do Art. 157, § 3º, 

(segunda parte) c/c art. 14, inciso II, (latrocínio na forma tentada) todos do 

Código Penal:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 187570 Nr: 6672-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIO VIEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o denunciado GLAUCIO VIEIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

serviços braçais, nascido aos 02/12/1991, natural de Cáceres/MT, 

portador do CPF nº. 048.134.701-14, filho de Natalino Vieira de Souza e 

Eva Vieira de Souza, residente na Rua Túlio Fontes, s/nº., Bairro Nova Era, 

Cáceres/MT, pela prática do crime previsto no artigo 306, c/c artigo 298, 

inciso III, da Lei nº. 9.503/97. (...) CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR 

EM LIBERDADE.Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução 

Penal Definitiva, comunique-se, ao TRE/MT, ao INI, INFOSEG, e ao Cartório 

Distribuidor, bem como lance o nome do sentenciado no Rol dos Culpados. 

Ainda, transitada em julgado a sentença condenatória, intime-se o réu para 

entregar à Autoridade Judiciária, em 48h (quarenta e oito horas), a 

Carteira Nacional de Habilitação (art. 293 da Lei nº. 9.503/97).Oficie-se ao 

Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao Departamento Estadual de 

Trânsito - DETRAN/MT, à Polícia Rodoviária Federal, Policia Judiciária Civil 
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de Cáceres e à Policia Militar de Cáceres, para informar acerca da pena de 

"suspensão para dirigir veículo automotor"( Art. 295, da Lei nº. 

9.503/97).Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais. 

Efetue-se a detração da pena, nos termos dos artigos 42 e 44, § 4º, 

ambos do Código Penal. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 

INFOSEG aos Institutos de Identificação e demais órgãos de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 151976 Nr: 10908-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E 

CIDADANIA-CISC, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PAESANO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7485

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE pretensão punitiva para ABSOLVER o 

acusado RENATO PAESANO CARVALHO, brasileiro, solteiro, natural de 

Cáceres/MT, nascido aos 07/04/1990, filho de José da Guia Carvalho e 

Juliana Paesano Carvalho, residente na rua Irlanda, quadra 64, nº 13, 

Bairro Vila Real, Cáceres/MT, da acusação que lhe é imputada na 

denúncia, em virtude da inexistência de provas suficientes para a 

condenação, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Transitado em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 142685 Nr: 498-81.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERLANIA CRISPIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, IV c/c Art. 109, VI, do Código 

Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE da acusada DERLANIA CRISPIM 

PEREIRA, qualificada nos autos, pela suposta prática do delito previsto no 

artigo 309, da Lei nº. 9.503/97, pela ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, sem nenhuma outra causa de interrupção, 

suspensão ou impedimento da prescrição.Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Às providências.Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 189488 Nr: 7927-94.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE, IGOR 

PRADO DE SOUZA, ROBSON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10.838, Joney Benedito Juvenal de Almeida - 

OAB:MT0014923O, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Vistos etc,

 Certifique-se acerca da apresentação de memoriais finais pela Defesa do 

denunciado Robson Miranda.

Sendo negativa a certidão, intime-se a Defesa do denunciado Robson para 

que apresente memoriais finais, no prazo legal.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e proceda-se à intimação pessoal 

do acusado Robson de Miranda comunicando-o acerca da desídia do 

Douto causídico, bem como para que informe o nome o nome de outro 

profissional para assisti-lo ou se deseja ser assistido pela Defensoria 

Pública, o que deverá ser certificado pelo Oficial de Justiça.

 Caso indique outro profissional, proceda-se à sua intimação imediata e, 

caso manifeste o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, abra-se 

vista dos autos ao Douto Defensor Público para que apresente os 

memoriais finais, no prazo legal.

Às providências.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204550 Nr: 6327-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex positis, obediente a decisão soberana do Colendo Conselho de 

Sentença deste Egrégio Tribunal Popular do Júri, hei por bem CONDENAR o 

acusado ADILSON DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “Gordinho”, brasileiro, 

convivente, nascido aos 18/09/1992, natural de Cáceres/MT, portador do 

RG nº. 2441567-7, SSP/MT, e CPF nº. 046.748.841-01, filho de Reinaldo 

Malaquias de Oliveira e de Sebastiana da Silva Candia, residente na Rua 

Membeca, nº. 884, Bairro Santa Isabel, Cáceres/MT (atualmente preso e 

recolhido na Cadeia Pública de Cáceres/MT), nos termos do artigo 121, § 

§1º, 2º, inciso III (perigo comum), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal 

(primeiro fato), e artigo 121, §2º, inciso III (perigo comum), c/c artigo 14, 

inciso II, na forma dos artigos 73, parte final, (segundo fato), c/c artigo 71, 

todos do Código Penal.(...) Nesse prisma, ante a continuidade delitiva, 

aumento a pena de um só delito (fato 2), observando as condições 

judiciais do acusado, nos termos do artigo 71, do Código Penal, PARA 10 

(DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, TORNANDO-A DEFINITIVA, À MÍNGUA DE 

QUAISQUER OUTRAS CAUSAS MODIFICATIVAS DA PENA.Fixo o regime 

FECHADO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, como 

consequência à pena aplicada, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, 

§ 2º, a, do Código Penal, sendo inaplicável regime menos rigoroso ou 

substituição da pena, mormente pela pena aplicada e pelas circunstancias 

do art. 59, do CP, que assim não permitirem.(...) Transitada em julgado, 

expeça-se a competente Guia de Execução Definitiva. Lance o nome do 

réu no Rol dos Culpados. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, ao 

Cartório Eleitoral respectivo, aos Institutos de Identificação, Infoseg e 

demais órgãos de praxe. Dou a sentença por lida e publicada no Salão 

Nobre do Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de Cáceres, do dia 

dezessete (17) de abril (04) do ano de dois mil e dezoito (2018), às 

13h40min.,saindo as partes intimadas para efeitos recursais.Registre-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204550 Nr: 6327-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

Determino que seja feita a intimação das testemunhas ROSENIL DA SILVA 

NUNES e ANTONIO GOMES MACIEL no endereço constante de fl. 208.

Diante da petição de fl. 209 determino que seja feita a intimação do d. 

Defensor Público Substituto, Dr. Rodrigo Bassi Saldanha, acerca da 

realização da Sessão de Julgamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204550 Nr: 6327-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ... De outro norte, inexistindo diligências a serem realizadas nem 

irregularidades a serem sanadas, tenho por preparado o presente 

processo, ordenando que o réu, seja submetido a julgamento, para cuja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 192 de 846



sessão DESIGNO O DIA 17 de Abril de 2018, ÀS 09 HORAS, no auditório 

do Tribunal do Júri desta Comarca.Intimem-se o Ministério Público e a 

ilustre defesa, assim com as testemunhas arroladas para serem ouvidas 

em Plenário.Notifique-se e Intime-se pessoalmente o réu. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 185739 Nr: 5654-45.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE ARAÚJO MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - 

OAB:10705/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o acusado CLEBERSON DE ARAUJO MACENA, vulgo “Ceara”, 

brasileiro, solteiro, natural de Três Lagoas – MS, nascido em 22.05.1982, 

filho de Nelson Martins de Araujo e Vania Regina Leal de Araujo, residente 

na Rua dos Cristais, Vila Residencial quarta 02, Vila Mariana, município de 

Cáceres/MT, como incurso nas penas do Art. 155, caput, (furto simples) 

do Código Penal, cuja pena passo a dosar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 215611 Nr: 3456-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA, MARCO 

ANTONIO DA SILVA, RONALDO EVANGELISTA DA SILVA, CLEITON 

CESAR CALEJON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5031, RENATO CESAR 

MARTINS CUNHA - OAB:12.079, ROSANGELA PASSADORE DOS 

SANTOS - OAB:6084, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos etc;

CHAMO O FEITO A ORDEM.

 Aplicando-se analogicamente o disposto no Artigo 494, inc. I, do Novo 

Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para Ihe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais, ou Ihe retificar erros de cálculo;

II - ...”

Verifico que na sentença proferida às fls. 678/697 há erro material, 

constante da pena definitiva dos réus WHANDERSON SANTOS DE 

ALMEIDA e CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA, visto que constou 

erroneamente a descrição numérica da quantia da pena, dezoito anos, 

quando deveria constar quatorze anos.

 Dessa forma, passa a constar a pena definitiva dos réus como sendo: 14 

anos de reclusão. Assim, leia-se:

“Réu WHANDERSON SANTOS DE ALMEIDA:

Frente ao concurso material de crimes, somo as penas aplicadas, na 

forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual torno a pena do réu 

DEFINITIVA EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS 

MULTA, que fixo em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, 

devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento.

Réu CLEITON CESAR CALEJON DE OLIVEIRA:

Evidenciado o concurso material de crimes, somo as penas aplicadas, na 

forma do artigo 69, do Código Penal, razão pela qual torno a pena do réu 

DEFINITIVA EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS 

MULTA, que fixo em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, 

devidamente corrigido, quando do efetivo pagamento.”

Ex Positis, reconheço ex officio o erro material, sanando a irregularidade 

nos termos da fundamentação.

 No mais, o restante da sentença permanecerá na forma lançada.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230676 Nr: 1631-51.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e restando 

comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos 

que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual 

Penal, INDEFIRO o pedido pleiteado pela defesa de GERSON DE 

JESUS.Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, e após, intime-se a 

defesa, para apresentação dos memoriais finais, no prazo 

legal.Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cáceres/MT, 2 de maio de 

2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa Juíza de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIeEdPAL, EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 1131/1138, a empresa Cargil Agrícola S/A, informa ao 

Juízo de que firmou contrato com o devedor para a comercialização de 

1.800.000kg de soja, equivalentes a 30.000,00 sacas a um preço já fixado 

naquela data de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) a saca de soja de 60 

quilos.

Informa, ainda, que o devedor efetuou tão somente o depósito de 

1.052.450 quilos de soja, o equivalente a 17.540,8333sacas, gerando-lhe 

um crédito de R$ 974.410,80, valor este bloqueado e a disposição da 

Justiça. Por fim, pleiteia que seja respeitado o valor da venda da soja, ou 

seja, R$ 58,00, a saca de soja de 60 quilos.

Por sua vez o exequente assegura ser desnecessária a venda do produto 

por iniciativa particular, em virtude de que o referido produto penhorado já 

foi vendido, pugnando, ainda, que os valores sejam depositados na conta 

única do TJ/MT e posterior liberação ao exequente através de Alvará 

Judicial, para satisfazer o débito exequendo (fls. 1139/1140).

No caso, como o produto já foi penhorado, contudo, convertido em 

pecúnia, em virtude da venda conforme informado pela empresa Cargill, 

tenho o pedido deve ser deferido.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido do exequente e DETERMINO as 

seguintes providências.

PROCEDA-SE com a penhora dos valores de R$ 974.410,80.

DETERMINO que a empresa Cargill Agrícola S/A, proceda com o depósito 

do valor de R$ 974.410,80 (novecentos e setenta e quatro mil, 

quatrocentos e dez reais e oitenta centavos), na conta única do TJ/MT, 

importância esta referente a venda do soja em grãos penhorado. Fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o ato.

Sem prejuízo do exposto, certifique-se acerca da intimação do devedor 

acerca da referida penhora.

Após, conclusos para expedição de Alvará Judicial, conforme requerido 

pelo credor.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110986 Nr: 3165-04.2016.811.0005

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Lara Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceciliana Maria Fantinato Vieira 

- OAB:8464MT, João Jenezerlau dos Santos - OAB:3613-B, Nadson 

Jenezerlau Silva Santos - OAB:203049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Intimo as partes do r. despacho de fsl. 217 a seguir transcrito: Vistos 

etc.Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 07 de maio de 2018, às 

15:00horas.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC).Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC).Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 3513-03.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IML, GMMA, Solange Aparecida de Oliveira Manrique, 

Solange Aparecida de Oliveira Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gol Transportes Aereos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 514/514verso, a parte autora requer o levantamento dos 

valores depositados espontaneamente pela parte demandada.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada depositou o valor de 

R$ 31.288,72, em data de 29/05/2017, espontaneamente, assim sendo, o 

pedido deve ser deferido.

Ante o exposto, defiro o pedido e determino a liberação do valor 

depositado espontaneamente pela parte demandada em favor do 

procurador da parte autora.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do procurador da parte autora, observando 

os dados bancários constantes nos autos (fls. 514).

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5004 Nr: 640-16.1997.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altamir Cassella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson do Rocio Rigoni, Joel Vila Nova, Nelson 

Antonio Teixeira Marcondes, Mauro Antonio Breda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Mauro 

Rosalino Breda - OAB:14.687/MT

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação a Avaliação.Via de consequência, 

HOMOLOGO a avaliação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a 

avaliação do imóvel penhorado.DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe. Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª 

CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat 

sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na 

Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, 

inscrito na Jucemat sob nº 29 e leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 

067/2013.Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou 

acordo, fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais).Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do 

CPC/2015.Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências 

necessárias que lhes incumbirem.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 124812 Nr: 765-46.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizada por MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MUHL e face do BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Relata a embargante ilegitimidade passiva, bem como a prescrição do título 

que embasa o feito executivo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário Relato.

Fundamento e DECIDO.

O feito deve ser extinto em virtude da superveniência de falta de interesse 

processual, visto que o feito executivo em apenso tombado sob nº 

3193-50.2008.811.0005 – Código 38517, foi extinto face a prescrição.

Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito 

do momento em que devem estar presentes as condições da ação, ou, 

mais especificamente, o interesse de agir, quando destaca que o 

interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer 

naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se 

o interesse não existir, inicialmente, mas surgir durante o processo, de 

modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” 

("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª 

ed., 1975).

 Ante o exposto, JULGO extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil/2015.

Custas pela autora.

Sem honorários, uma vez que a relação não está angularizada.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38517 Nr: 3193-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão executiva, forte no art. 487, 

II, do CPC de 2015.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da causa devidamente atualizada, nos termos do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido do devedor 

acarretou a extinção do processo.Após as formalidades legais, 

arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45134 Nr: 1792-45.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl, Elio Cunha, Mirian Cristina 

Rahman Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão executiva, forte no art. 487, 

II, do CPC de 2015.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da causa devidamente atualizada, nos termos do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido do devedor 

acarretou a extinção do processo.Após as formalidades legais, 

arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41589 Nr: 2389-48.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedir José Karan Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Nos termos do § 

1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.DEFIRO a busca e 

bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o 

respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) executado(s) 

ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no prazo 

legal.Expeça-se a Certidão Judicial, conforme requerido no item c.1 (fl. 

355).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37502 Nr: 2342-11.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldir Paulo Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pretensão executiva, forte no art. 487, 

II, do CPC de 2015.Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da causa devidamente atualizada, nos termos do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido do devedor 

acarretou a extinção do processo.Após as formalidades legais, 

arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11741 Nr: 1711-48.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira da Rocha - ME, Nelson Pereira 

da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 368/369, a parte exequente requer seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 368/369.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120927 Nr: 3659-29.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira da Rocha - ME, Nelson Pereira 

da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, ciência à parte autora para manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4111 Nr: 225-67.1996.811.0005

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alonso Cavalcante Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - 

OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Magalhães Gonçalves - 

OAB:8271/SC, Orlando Gonçalves - OAB:6017-A

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, ofereça impugnação no prazo legal.Infrutífera a 
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providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

que indique bens penhoráveis da parte executada.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10398 Nr: 471-24.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira da Rocha, Alvaro Bernardon, 

Lindacyr Rocha Bernardon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 207.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

no feito.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90275 Nr: 2593-53.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Pasinatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose da Silva Transportes ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edenir Franceschi Junior - 

OAB:OAB/SC 24055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N. 2593-53.2013.811.0005 – CÓDIGO: 90275

ESPÉCIE:  Execução de Tí tu lo  Jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Gerson Pasinatto

PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva Transportes ME

INTIMANDO(A, S): Requerente: Gerson Pasinatto, Cpf: 78204160925 

Filiação: , brasileiro(a), casado(a), motorista, Endereço: Rua General 

Osório, 375 Apto 303, Cidade: Maravilha-SC

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar andamento ao feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do 

NCPC).

 DESPACHO: Vistos etc. De início, proceda-se com as devidas 

retificações, eis que o feito trata-se de processo executivo. 

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 80, intime-se a parte autora pessoalmente por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências..

Eu, Dolacy Moreira Costa - Técnica Judiciária, digitei.

 Diamantino - MT, 2 de maio de 2018.

Debora Cristina Campos Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106655 Nr: 1038-93.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Diavan de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046 - MT

 Código n. 106655

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 26 de junho de 2018, às 

16h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 117774 Nr: 2210-95.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Ericks Gomes da Conceição Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570/B

 Código n. 117774

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 26 de junho de 2018, às 

16h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 26 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 113855 Nr: 245-23.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT, Prefeito Eduardo Capistrano 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindiorayne Pereira de Souza, Ademir 

Rodrigues da Silva Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Wiran 

da Silva - OAB:11.861

 (.....)Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203).No caso dos autos e 

após análise dos documentos anexados com a inicial observo a presença 

de elementos para o deferimento da tutela.Isso porque o imóvel objeto da 

matrícula n. 38834 – 1º Serviço Notarial é de propriedade do município de 

Diamantino/MT, conforme se evola do documento de fl. 09. Essa 

propriedade foi objeto de análise nos autos n. 8010094-48.2015.8.11.0005 

(fls. 68/69).Em síntese, o autor é proprietário do imóvel, sendo certo que 

em se tratando de bem público não se encontra sujeito a usucapião (artigo 

183, § 3º, da Constituição Federal). Dessa breve exposição, conclui-se 

que se faz presente o requisito da probabilidade do direito do autor. No 
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que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

entendo que esse requisito também se faz presente.Considerando o 

interesse público em litígio não se considera possível que a parte continue 

usufruindo de imóvel pertencente ao município, com evidente prejuízo para 

toda a sociedade.Posto isso:(i) defiro o pedido e revogo a decisão de 

reintegração de posse proferida nos autos n. 1150-96.2015.8.11.0005;(ii) 

como consequência do item (i) determino a reintegração de posse do 

imóvel em favor do autor.II – Certifique o transcurso do prazo relacionado 

a intimação de fl. 90.III – Int.Diamantino/MT, 27 de março de 2018.Gerardo 

Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 26480 Nr: 809-22.2005.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Falcão Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Ipanema Engenharia e 

Incorparação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte exequente deixou de informar bens em nome do 

devedor passíveis de penhora, JULGO EXTINTO o processo, com 

fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95 em razão da inexistência de 

bens penhoráveis.

Sem custas, nem honorários advocatícios por serem incabíveis na 

sentença de primeiro grau (Lei 9.099/95, art. 55, primeira parte).

DEFIRO, desde já, caso requerido, o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do 

CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e ainda, para fins de 

inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, a teor do 

disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001340-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELSO AGRIPINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 30/05/2018 às 10hs10min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010520-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRILO WANDERLEI FERST (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIRASSOL REFLORESTADORA LTDA (REQUERIDO)

ERICK FERNANDO GUILHERME NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

FRANCIELLY CARLA DE PONTES CAUDURO OAB - SC34225 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar os patronos das partes que foi designada audiencia 

para inquirir testemunha no dia 21/06/2018 a ser realizada na 4ª Vara Civel 

da Comarca de Rondonopolis, conforme Oficio 166/2018 juntado nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ARTIAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 13/06/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-38.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DOS SANTOS MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 13/06/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FLORAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 13/06/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ LUZIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 13/06/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MARIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 13/06/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010822-65.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MENEZES ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010822-65.2010.8.11.0005; Valor causa: R$ 2.325,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Parte Autora: 

EXEQUENTE: ARISTEU FRANCISCO DA SILVA, MARIA APARECIDA 

MENDES RODRIGUES Parte Ré: EXECUTADO: LUIZ DE MENEZES ARAUJO 

Vistos, etc. Considerando que o bloqueio online bem como a busca pelo 

sistema renajud restaram infrutíferos, intime-se a parte exequente para 

que se manifeste indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 2 de maio 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEO MONTEIRO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO PASCHE (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 13/06/2018 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000556-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA MARIA PEDROSO WONSOSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIOS GOBATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000556-94.2017.8.11.0005; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: NILZA MARIA PEDROSO 

WONSOSKI Parte Ré: EXECUTADO: PAULO VINICIOS GOBATO Vistos, etc. 

1 – Consta dos autos houve pagamento integral do débito, conforme 

narrado em petição protocolada pela defensora da autora (id. 12897816). 

2 – Por consequência, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino/MT, 

27 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000240-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY ALMEIDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000240-47.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SIDNEY ALMEIDA MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O feito 

possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O reclamante 

alega, em síntese, que possui um terreno na Rua F, Lote 30, S/N, Bairro 

Bela Vista, em Diamantino – MT, no qual pretende construir sua residência 

e algumas “quitinetes”, porém, alega que a ré está exigindo participação 

financeira ilegítima do autor, de forma que pugna pelo deferimento de 

pedidos de obrigação de fazer e danos morais Ante a ausência de 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar que não houve ilicitude na exigência de pagamento e 

reforço do projeto técnico acostado no id. 12186089, ônus que se 

desincumbiu. Em análise do contexto probatório verifica-se que assiste 

razão a ré, pois o fornecimento de enérgica elétrica em qualquer unidade 

consumidora demanda critérios da análise técnica e infraestrutura do 

local, ainda que seja serviço essencial, logo, ressai do projeto de 

eletrificação que a promovida o aprovou com necessidade de reforço e 

participação financeira do usuário que se revela lícita. O artigo 14 da Lei 

nº 10.438/2002 - dispondo acerca das metas de universalização do uso 

da energia elétrica reservou à ANEEL a atribuição de definir as metas e o 

cronograma para a ampliação do serviço. Em conformidade com a 

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL a qual estabeleceu as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica - o pedido formulado 

na inicial de instalação de rede de energia elétrica de imóvel em espaço 

com múltiplas unidades consumidoras – quitinetes, sem qualquer custo ou 

ônus somente poderia ser atendido caso a unidade consumidora se 

enquadrasse nas características previstas no artigo 47: “A distribuidora é 

responsável pelos investimentos necessários e pela construção das 

redes e instalações de distribuição de energia elétrica para o atendimento 

das unidades consumidoras situadas em empreendimentos habitacionais 

para fins urbanos de interesse social e na regularização fundiária de 

interesse social, que estejam em conformidade com a legislação aplicável”. 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). Na circunstância do 

processo, o imóvel do autor não se encontra localizado em 

empreendimento habitacional para fins urbanos de interesse social, 

definidos no artigo 2º, XXVII, da Resolução Normativa nº 414/2010 da 

ANEEL - “empreendimentos habitacionais destinados predominantemente 

às famílias de baixa renda”, sendo que, ao contrário, visa o autor obter 

lucros com a locação de diversas quitinetes, conforme afirmado na peça 

inicial. Aliás, no artigo 48 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL 

constou expressamente: “A distribuidora não é responsável pelos 

investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura 

básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à 

regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos 

empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados 

no artigo 47”. Portanto, não poderia a responsabilidade pela instalação e 

extensão da rede de energia elétrica ser atribuída à concessionária de 

energia elétrica e, assim sendo, rejeito o pedido de condenação da 

reclamada em obrigação de fazer. Por fim, pontue-se que o dano moral 

necessita de comprovação, não tendo a parte autora demonstrado o fato 

constitutivo do seu direito, não faz jus à pretensão. Posto isso, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e 
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honorários (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C Diamantino/MT, 

27 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 27 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SENA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000384-55.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GERALDO SENA LIMA JUNIOR 

Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido. A parte autora alega que em virtude da 

queima do padrão de energia em 29.06.2017, ocorreu a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica e, em virtude da morosidade para 

religação, requer o deferimento de danos materiais e morais. Foi 

apresentada defesa, na qual a ré suscitou matéria preliminar e pugna pela 

improcedência da ação. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

ativa, eis que o autor comprovou que é o consumidor da unidade 

consumidora, diante do comprovante de endereço apresentado (id. 

8030562), bem assim pelos diversos comprovantes de pagamento das 

faturas anexados aos autos. Passo ao exame do mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar que o tempo para 

realizar a religação na unidade de consumo da parte autora foi razoável, 

ônus que não se desincumbiu. A interrupção do fornecimento de água na 

unidade consumidora da parte autora é fato incontroverso, porquanto a ré 

reconhece a sua existência, embora negue o período de duração 

asseverado pelo autor. Em razão da natureza da atividade que exerce, a 

ré responde objetivamente pelos danos que causar. Comprovado o 

prejuízo e o nexo causal, há o dever de reparar, exceto se tem êxito em 

demonstrar excludente de responsabilidade, como o caso fortuito, a força 

maior ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, 

do CDC). A responsabilidade objetiva decorre da obrigação de eficiência 

dos serviços, sendo que o artigo 37, § 6º, da CF estendeu essa norma às 

pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público. Além 

disso, a relação é de consumo, incidindo na espécie o artigo 14, § 1º, do 

CDC, em face da prestação defeituosa do serviço, ou seja, quando não 

fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Também o 

artigo 22 do CDC reza que as concessionárias de serviço público são 

obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e a manter 

a continuidade quanto aos essenciais, que é o caso do fornecimento de 

água. No caso concreto, está-se falando de uma interrupção do 

fornecimento de água de aproximadamente uma semana, após o 

pagamento efetivado em 15.03.2017 de faturas atrasadas. A ré em 

Audiência de Instrução apenas narrou que o prazo que geralmente realiza 

o reabastecimento é de 24 horas, constando no sistema on-line da 

empresa que a ré religou a água no autor no mesmo dia do pagamento. No 

entanto, no mesmo ato, tais alegações restaram refutadas pelo 

depoimento pessoal do autor e pela testemunha apresentada que afirmou 

que teve que ceder por duas vezes certa quantidade de água ao autor 

pois mesmo após a quitação das faturas, o autor ficou sem o serviço 

essencial por diversos dias. Neste contexto, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

forma que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sendo 

prescindível a demonstração de dolo ou culpa da concessionária. Assim 

sendo, ficou comprovado que a conduta da requerida não foi realizada de 

acordo com as normas legais e regulamentares, havendo incontestável 

nexo causal entre a falha na prestação de serviços da autora e o tempo 

de espera excessivo que ficou a autora sem água (serviço essencial), 

verifica-se o dever da reclamada de suportar os danos morais. A 

jurisprudência se posiciona em igual sentido: RECURSO INOMINADO. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. FRAUDE DETECTADA. MULTA GERADA E 

PAGA PELA CONSUMIDORA. SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA. 

DEMORA DESARRAZOADA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. VALOR DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM. RECURSO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 

RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. No caso, ocorreu a supressão 

definitiva do abastecimento de água na residência da parte requerente em 

16.2.2015, em razão da constatação de fraude do hidrômetro, onde foi 

gerada multa. Ocorreu que, mesmo após o pagamento da multa e das 

faturas em aberto, e a solicitação de religação em 18.2.2015, a 

concessionária somente voltou a fornecer o serviço em 19.5.2015. A 

demora de mais de dois (02) meses para o atendimento de solicitação de 

religação de água se mostra desarrazoada, notadamente por se tratar de 

serviço essencial. Deve ser majorado o valor da indenização que não 

atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Indenização 

majorada de R$ 2000,00 (dois mil reais) para R$4.000,00 (quatro mil reais). 

Recurso da requerente parcialmente provido. Recurso da requerida 

improv ido .  (P roced imen to  do  Ju izado  Espec ia l  C íve l 

431190620158110001/2016, Turma Recursal Única, julgado e publicado no 

DJE em 22/08/2016). RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. 

INADIMPLÊNCIA. CORTE LEGÍTIMO. FATURA QUITADA. DEMORA 

EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Preliminar de cerceamento 

de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução 

rejeitada, pois os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. Embora a suspensão do fornecimento de água 

tenha ocorrido de forma legítima, ante a inadimplência da consumidora, a 

demora de 07 (sete) dias após o pagamento da fatura para o 

restabelecimento do serviço se mostra excessiva, notadamente por se 

tratar de serviço essencial. Para a fixação de indenização por danos 

morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das 

partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da 

parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização fixada em R$ 

6.000,00 (seis mil reais) é moderada. Sentença mantida. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 202739220158110001/2016, Turma Recursal Única, 

julgado e publicado no DJE em 02.08.2016). Desta feita, configurado está o 

dever de indenizar pela morosidade na religacão de serviço essencial, 

mesmo após a quitação das faturas em atraso. Quanto à fixação dos 

danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos 

para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos 

os casos. Na presente hipótese, o dano moral causou mais que um mero 

dissabor à parte autora, pois encontrou-se privada por dias do 

fornecimento de energia elétrica, por desídia da ré. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de 

dano moral em R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Por 

fim, verifica-se que o pedido liminar perdeu o objeto pelo restabelecimento 

dos serviços de água na residência do autor durante o trâmite processual. 

Ante o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial, e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte reclamante para CONDENAR a parte 
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reclamada ao pagamento da quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos 

e quarenta reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir 

do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do 

arbitramento. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase, em razão do disposto 

no artigo 55, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95. P.I.C. Após, com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga _________________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001650-77.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.245,95; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANDA MARIA DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a 

parte reclamante desistiu da demanda, conforme no id. 11554482, 

somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VIII, do CPC c/c o 

artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do Enunciado 90 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino/MT, 27 de 

abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001454-10.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 19.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela 

qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil. A parte reclamante sustenta, em síntese, que no mês de novembro 

de 2014 o Reclamante comprou um imóvel residencial localizado na Rua 

Frei Manoel, nº 675, Bairro da Ponte, Diamantino/MT, no entanto, o referido 

imóvel estava e ainda continua sem o abastecimento de água encanada, 

pois o antigo morador deixou débitos pendentes junto à Reclamada. Narra, 

ainda, que em por tal motivo a ré suspendeu o fornecimento, inclusive 

retirou o hidrômetro e lacrou o cano por onde chegava a água na 

residência e que a reclamada quer forçar o Reclamante a pagar débitos 

antigos de fornecimento de água daquele imóvel, para só então fazer a 

nova ligação. A tutela de urgência foi indeferida no id. 10742433. Ante a 

ausência de questões preliminares, julgo o mérito. Dá análise dos autos, 

verifico que assiste a parcial razão ao autor. O autor logrou sucesso em 

demonstrar o fato constitutivo do seu direito, no sentido de que a 

suspensão do fornecimento de água ocorreu exclusivamente em virtude 

de débitos pretéritos da antiga moradora, considerando a apresentação de 

protocolo de atendimento (id. 10601710), registo de Boletim de Ocorrência 

e Auto de Constatação para a verificação de hidrômetro (id. 10601621) 

que resultou na conclusão que na residência do autor não há hidrômetro e 

que o encanamento da rede de água encontra-se lacrado. Assim, diante 

dos elementos de provas coligidos aos autos, possui verossimilhança a 

alegação do autor de que, após a compra do imóvel em 2014, a ré 

indeferiu pedido de restabelecimento de água por dívidas da antiga 

moradora, tanto é assim que até em defesa a requerida demonstrou que 

durante o ano de 2017 os débitos da residência persistem em nome da 

antiga proprietária (id. 11548037). Pontue-se que o serviço público de 

fornecimento de água está abrangido pelo Código de Defesa do 

Consumidor, consoante disposição do artigo 22, razão pela qual devem 

ser observadas às regras dispostas na legislação consumerista, de modo 

a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude 

da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. A teor do 

que estabelece o artigo 14 , caput, do CDC, a concessionária prestadora 

do serviço público responde na forma objetiva pelo fato do serviço, 

observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma 

legal. É cediço que há legislação que permite o corte no fornecimento de 

bem essencial em razão do inadimplemento do consumidor, contudo, há 

irregularidade na suspensão do fornecimento de água potável quando 

houver inadimplemento do consumidor em relação a débito antigo, por se 

tratar de coação ilegal consoante dispõem os artigos 42, 51, inc. I e II, e 

54, §4° do CDC. Ademais, o fornecimento de água potável é bem essencial 

à sobrevivência digna e, portanto, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, devem fornecer serviços adequados, eficientes, 

seguros e, de forma contínua, quanto aos essenciais, a teor do que 

estabelece o disposto no art. 22, do CDC. Posto isso, de rigor aplicar a 

jurisprudência dominante no caso concreto para reconhecer a ilicitude na 

ausência de restabelecimento de água por débitos pretéritos ao novo 

usuário dos serviços da concessionária ré, conforme os seguintes 

julgados: DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO 

DE ÁGUA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DE 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO ANTIGO. 1. Em se tratando de 

suspensão do fornecimento do serviço com lastro no inadimplemento de 

débito decorrente de procedimento de recuperação de consumo inviável a 

suspensão do fornecimento do serviço, na medida em que a cobrança 

pode ser feita por via diversa, menos gravosa ao consumidor. 3. 

Estando-se diante de sucumbência recíproca, a jurisprudência do egrégio 

Superior Tribunal de Justiça orienta-se pela compensação dos honorários 

advocatícios, na forma do artigo 21, caput, do CPC/1973 e da Súmula 306 

do STJ, 4. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da 

Câmara. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70067266270, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 

31/03/2017) APELAÇÃO CÍVEL. CORSAN. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. É abusivo e ilegítimo o corte do 

abastecimento de água por dívida pretérita, em face da existência de 

outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Apelo 

desprovido. (Apelação Cível Nº 70071435119, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

23/11/2016) Portanto, diante da essencialidade da água para a 

manutenção de uma vida digna, a suspensão do abastecimento é medida 

desproporcional e ilegal como forma de coação ao adimplemento do débito 

antigo, haja vista que se trata de serviço público imprescindível para a 

saúde e higiene, devendo a concessionária promover a cobrança da 

dívida contraída pelo autor utilizando-se dos meios adequados. Assim 

sendo, deve a ré imediatamente restabelecer o fornecimento de água 

potável no imóvel da parte autora (matrícula de consumo nº. 225381-0). 

Em relação aos danos morais suscitados pela parte autora, salienta-se 

que a responsabilidade da apelante é de cunho objetivo, portanto, cabe à 

concessionária comprovar, no que tange a sua atividade fim, o fato 

modificativo do direito da parte autora, conforme prevê o art. 14 do CDC. A 
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Constituição Federal, no artigo 37, § 6°, estendeu às pessoas jurídicas de 

direito privado – prestadoras de serviços públicos – responsabilidade 

objetiva idêntica a da Administração Pública, bastando ao lesado 

demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, 

prescindindo a investigação da culpa por parte do prestador do serviço. 

Contudo, não há prova nos autos de que a parte autora teria sido 

submetida a qualquer situação de vexame e ou constrangimento. O direito 

à indenização por abalo moral se caracteriza quando há constrangimento 

ilegal ou abusivo, violando os direitos de personalidade do indivíduo, não 

podendo ser confundido com simples dissabor do cotidiano. Ademais, o 

autor adquiriu o imóvel em 2014 e informou na petição inicial que apenas 

estava realizando reformas no bem e morava em outra residência, tendo 

apenas em 2017 começado a tomar providências para um problema que já 

tinha ciência há anos, logo, não se vislumbra dano irreparável à 

personalidade do autor quando o próprio não apresentava urgência ou 

extrema necessidade para resolver a questão, de forma que o pedido de 

danos morais é improcedente. Por fim, no que tange ao pedido de 

indenização a título de lucros cessantes entendo pela improcedência pois 

o dano de tal ordem deve gozar de certeza, não se justificando a 

reparação do dano hipotético e, diante da ausência de qualquer prova de 

que o autor deixou de receber pagamentos por locação devido à ausência 

de água, não há o que se falar em indenização por lucros cessantes. 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de condenação 

decorrentes de lucros cessantes e danos morais e JULGO PROCEDENTE 

o pedido de condenação em obrigação de fazer para DECLARAR 

inexigíveis os débitos em nome de Conceição Morais da Costa e para 

DETERMINAR que a ré restabeleça imediatamente o fornecimento de água 

potável no imóvel da parte autora (matrícula de consumo nº. 225381-0), 

sob pena de multa diária no valor R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), nos 

termos do artigo 536, § 1º, do CPC Por fim, extingo o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz 

togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 27 

de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 27 de abril de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000078-86.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BURIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO AGRIPINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000078-86.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 3.494,73; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[CORREÇÃO 

MONETÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO 

HENRIQUE BURIN Parte Ré: REQUERIDO: ADAO AGRIPINO DOS SANTOS 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação de cobrança narrando que recebeu o 

cheque como pagamento de dívida de auto escola, porém, o cheque foi 

devolvido pelo motivo 21 e, nesta oportunidade, pugna pelo pagamento do 

título de crédito. A ré, em defesa, sustentou que “o cheque foi sustado por 

desacordo comercial, alínea 21, sendo que o requerido tinha feito uma 

transação comercial com seu irmão, Jovenil Antônio dos Santos para 

compra de parte de um terreno no Novo Diamantino-MT em que ambos são 

proprietários (50% cada um) tendo sido desfeito o negócio e sustado o 

cheque pela parte requerida em face desacordo comercial, vez que o Sr. 

Juvenil se negou a transferir o referido imóvel” e formulou pedido 

contraposto. Passo ao exame do mérito. É cediço que havendo endosso 

em branco, é legítimo o portador de boa-fé para postular a cobrança da 

quantia expressa no título, em face do emitente e, nesta linha, o 

demandado emitiu o cheque no id. 4686213, p. 1, que foi validamente 

endossado ao autor já que o título de crédito não apresenta cláusula “ não 

à ordem”. Sabe-se que o cheque é título de crédito de livre circulação, 

podendo ser endossado e nominado em momento posterior a sua emissão. 

O réu alega ter sustado o cheque por desacordo comercial ligado ao 

negócio subjacente do título, porém, a referida alegação não pode ser 

oposta ao autor que não participou desta relação jurídica, pois promovente 

é terceiro de boa-fé portador do título, ao qual quais não é oponível as 

exceções pessoais referentes ao beneficiário direto da cártula. Em se 

tratando de procedimento de natureza cambiária, desnecessária a 

discussão acerca do negócio jurídico que deu causa à emissão do título. 

Inegavelmente houve a circulação, com o que, em razão dos princípios da 

autonomia e abstração, são inoponíveis exceções pessoais em relação ao 

ora autor, terceiro de boa-fé. Outrossim, não há prova de que o portador 

tenha obtido o cheque de má-fé e a boa-fé se presume. Assim, em 

atenção aos princípios da autonomia e da abstração, desvinculou-se do 

negócio jurídico subjacente, não sendo viável qualquer discussão acerca 

da causa debendi e não oponíveis as exceções pessoais do emitente, 

conforme art. 25 da Lei nº 7.357/85, pois não há qualquer prova de sua 

má-fé. Neste sentido: Existindo débito inadimplido, é lícito ao credor 

encaminhar o título para protesto. Parte requerida que recebeu os 

cheques emitidos pelo requerente, os quais lhe foram transferidos por 

meio de endosso, para pagamento de dívida de terceira empresa. Dano 

moral não configurado, pois a parte requerida agiu no exercício regular do 

direito. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso parcialmente 

provido. O artigo 25 da Lei do Cheque veda que o emitente oponha 

exceções em desfavor do endossatário, salvo se este tinha conhecimento 

do vício contido na cártula de crédito, in verbis: Art. 25 Quem for 

demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao 

portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou 

com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu 

conscientemente em detrimento do devedor. Ora, em momento algum o 

reclamante notificou o endossatário que as cártulas de crédito, como 

alega na sua impugnação, foram dadas como “garantia”. Não há o que se 

falar em obrigação do endossatário em checar a regularidade do cheque, 

haja vista que os mesmos não foram furtados ou roubados, apenas 

sustados por oposição do devedor. O que se conclui destes autos, sem 

sombra de dúvida, é que o reclamante emitiu os cheques, no ano de 2011, 

que foram legalmente cedidos ao reclamado através de endosso 

translativo em branco, cujos pagamentos foram sustados pelo reclamante, 

o que justificou o protesto dos mesmos. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 231596120158110002/2016, Turma Recursal Única, Rel. 

Nelson Dorigatti, Julgado em 21.10.2016, publicado no DJE em 21.10.2016) 

RECURSO INOMINADO. CHEQUE. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO 

(LEI Nº 7.357/85) CHEQUES DEVOLVIDOS MOTIVO 21(SUSTADO OU 

REVOGADO). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO 

SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO PORTADOR. 

CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. REPARAÇÃO DE DANOS. CONJUNTO 

PROBATÓRIO QUE CORROBORA A TESE AUTORAL. PEDIDO 

PROCEDENTE. Não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que 

existente nos autos a comprovação suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015. O 

recorrente, todavia, não logrou êxito em comprovar qualquer fato extintivo 

ou modificativo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do 

art. 373, inciso II, do CPC/2015. Versando de ação com base no art. 61 da 

Lei nº 7.357/85 (locupletamento ilícito) é dispensável indicar ou comprovar 

a causa debendi, sobretudo, com a circulação do cheque de titularidade 

da ré, bem como consoante prova testemunhal (fls. 22 e 25). Portanto, não 

é exigível ao portador de boa-fé a ciência de se tratar de cheque sustado 

ou revogado, ainda que a ré tente se eximir dando conta de negócio 

subjacente, com terceiro à lide, ter havido desfeito. Leva-se em conta a 

inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, como 

disposto no art. 25 da lei 7.357/85. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 
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PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005967906, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 31/05/2016) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. CHEQUE RECEBIDO POR TERCEIRO. SUSTAÇÃO OU 

CONTRA-ORDEM DO EMITENTE. DESACORDO COMERCIAL. INVIÁVEL 

DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E 

ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE O 

PORTADOR DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005925540, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/07/2016) Desta 

feita, prevalece a presunção de que o possuidor do título não recebeu o 

montante representado na cártula, sendo o caso de condenar o requerido 

na quantia expressa no título e, por outro lado, de rigor rejeitar o pedido 

contraposto deduzido nos autos. Diante de todo o exposto, julgo 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida ao 

pagamento da quantia cártula emitida em 13.12.2014, no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), montante que deverá ser corrigido 

pelo INPC a partir da emissão do título de crédito e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 27 de abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-67.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR SANDRO DA SILVA BRITZKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI ORMOND PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010429-67.2015.8.11.0005; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JUNIOR SANDRO DA SILVA BRITZKE Parte Ré: 

REQUERIDO: LUCINEI ORMOND PEREIRA Vistos etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e Decido. A parte autora ajuizou esta reclamação 

argumentando que teve o seu carro danificado por culpa do requerido, 

requerendo, assim, indenização pelos prejuízos materiais sofridos. O feito 

foi regularmente instruído mediante a realização de Audiência de Instrução 

e Julgamento, ocasião na qual o requerido confessou a culpa no sinistro, 

conforme se verifica do depoimento pessoal acostado no id. 11090825. 

Além disso, o Boletim de Ocorrência (id. 3987893, p.1) e a testemunha que 

compareceu ao ato confirmam a versão narrada pelo autor na peça inicial. 

Com isso, considerando que a parte requerida não tomou a cautela 

necessária e promoveu o acidente de trânsito ocorrido em 04.05.2015, 

quando o autor deixou o seu veículo devidamente estacionado em frente 

ao Pronto Atendimento de Alto Paraguai, que foi abalroado pelo veículo 

conduzido pelo promovido, um Fiat Pálio, cor prata, placa AQS 6961, 

Maringá-PR, cabe a indenização ao demandante dos danos provocados 

de ordem material. No entanto, verifica-se que o autor até a presente data 

não realizou o conserto do bem e, ainda, apresentou valores excessivos 

para o reparo, quais sejam: R$ 15.491,00, R$ 13.155,00 e R$ 19.613, em 

petição anexada no id. 12393185. Os valores acima citados são 

extremamente desarrazoados e fora da realidade se considerar o próprio 

valor do automóvel do autor que segundo o Website 

http://www.icarros.com.br/tabelafipe/chevrolet/vectra/1999/vectra-cd-2.2

-mpfi-16v na data de 27.04.2018 o preço do veículo com base na tabela 

Fipe é o de R$ 13.651,00 (treze mil e seiscentos e cinquenta e um reais). 

Assim, tenho que os danos materiais são devidos, mas não nos valores 

desproporcionais apresentados pelo autor, até porque não houve perda 

total do automóvel. Desta feita, de acordo com os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem assim com atenção à condição 

socioeconômica do requerido e ao princípio da vedação ao enriquecimento 

ilícito, arbitro a indenização por danos materiais no patamar de 1/3 do valor 

da tabela Fipe do veículo, perfazendo a soma de R$ 4.550,33 (quatro mil e 

quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 4.550,33 (quatro mil e 

quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos) a título de danos 

materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data 

do sinistro e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Submeto o projeto de sentença para homologação do juiz togado, nos 

moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 30 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001311-21.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE MARIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001311-21.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NELICE MARIANA DA COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Sem devaneios desnecessários, é bem verdade que para 

resolver a presente questão mister se faz definir se a assinatura 

apresentada no contrato acostado no id. 12297587 é ou não da parte 

reclamante, situação esta que passa necessariamente pela exigência de 

perícia grafotécnica, até porque se trata do único ponto controvertido 

sobre o qual basear-se-ão as provas. Portanto, como o caso em apreço 

exige prova pericial, não se encontra inserido na competência do Juizado 

Especial, dedicado a demandas de menor complexidade, a teor do artigo 

3º, “caput”, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 54 do FONAJE. Assim 

sendo, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se 

impõe. No mesmo sentido a jurisprudência: “AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA 

JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no 

documento apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 
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feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa.” (TJMT. 

RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012”.) 

Por fim, caso as grafias fossem absolutamente diversas em relação aos 

demais documentos assinados pela autora, a conclusão seria outra. 

Porém, considerando que, sem conhecimento técnico, não se pode afirmar 

peremptoriamente que as assinaturas não vieram do mesmo punho, a 

prova pericial se mostra imprescindível. Posto isso, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 51, 

inciso II, c/c o art. 3º, "caput”, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, 30 de abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de abril de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001495-74.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RAGAGNIN OSMARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001495-74.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, Defeito, nulidade ou 

anulação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO 

RAGAGNIN OSMARI Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte reclamante sustenta, em síntese, que possui 

anotação negativa indevida junto ao SRC, referente a um cartão de 

crédito, no valor de R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais), vez que, 

embora tenha anuído para a contratação do cartão de crédito oferecido 

pelo banco reclamado em 2016, jamais houve o desbloqueio do cartão, 

sendo a dívida inexigível. No que tange ao interesse de agir, Daniel Amorim 

Assumpção[1] leciona que ter ou não ter razão o requerente em suas 

alegações e pretensões é irrelevante nesse tocante, nos seguintes 

termos: Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que 

alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é 

tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve 

analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, 

terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de 

concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio de processo. 

Assim, não acolho a preliminar de ausência de interesse de agir, pois se o 

autor ingressou com esta ação, é porque há interesse na obtenção da 

prestação jurisdicional e, além disso, é possível a obtenção de melhora em 

sua situação anterior ao processo. Superada a questão preliminar, julgo o 

mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Da análise dos autos verifico que a requerida não se desincumbiu do ônus 

de comprovar a regularidade das dívidas anotadas no SRC, vez que não 

demonstrou o desbloqueio do cartão e/ou o efetivo uso do serviço durante 

o período da anotação no Sistema de Informação. A gravação telefônica 

acostada no id. 11983591 demonstra que o autor contratou Cartão de 

Crédito “American Express”, com anuidade gratuita no primeiro ano de 

uso, sendo informado ao autor que o cartão só seria desbloqueado 

através de ato do autor. Logo, além de inexistir anuidades no primeiro ano 

que o autor usufruísse dos serviços de crédito, o cartão só seria 

habilitado após o efetivo desbloqueio, o que não se verifica dos autos, já 

que a ré não apresentou qualquer outra prova além da gravação 

supracitada. Nesta linha, a requerida não trouxe qualquer elemento hábil 

para comprovar a regularidade da anotação negativa constante do SRC 

que menciona ter o autor débito perante a ré referente à “Crédito Rotativo 

Vinculado a Cartão de Crédito”, pois os dados concretos visando 

comprovar a contratação dos serviços e justificar o débito são acessíveis 

pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão da 

reclamante. Não logrando êxito a empresa promovida em comprovar o 

inadimplemento da obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve 

débito discutido ser declarado inexistente. Conforme definição extraída do 

site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco 

Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com 

características de crédito e respectivas garantias contratadas por 

pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País" 

(Disponível em: http://www.bcb.gov.br). Assim, na prática, essas 

informações possuem características semelhantes às entidades de 

proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco 

do crédito. Sobre o assunto, eis o entendimento jurisprudencial: DIREITO 

CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL - SCR. 

NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO. Em havendo provas da repactuação oficial do contrato 

original, a inscrição de prejuízo junto ao referido cadastro, pelo requerido, 

torna-se irregular. A inscrição do nome do mutuário no SCR implica 

restrição ao crédito - daí porque caracteriza dano moral, quando tal 

anotação for indevida. Portanto, apesar de o referido sistema ter 

tratamento diferenciado dos órgãos de proteção de crédito, o abuso em 

sua utilização gera dano moral passível de reparação. Na reparação por 

danos morais, ao se estipular o quantum devem-se observar os princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a indenização não 

venha a se tornar fonte de enriquecimento indevido, o que é vedado em 

nosso ordenamento jurídico. Apelações desprovidas. (Apelação Cível nº 

20140111693182 (907913), 6ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Hector Valverde 

Santanna. j. 25.11.2015, DJe 01.12.2015). RECURSOS DE APELAÇÕES 

CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE 

CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) - NATUREZA DE 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO 

MORAL "IN RE IPSA". PRESUNÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESSARCIMENTO POR COBRANÇA DE 

DÍVIDA PAGA (ART. 940 DO CC) - NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO 

DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE NO 

CASO CONCRETO - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. A 

inscrição pela instituição financeira de dados do consumidor junto ao 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO 

BRASIL (SCR) de dívida paga "afiguram-se como restritivas de crédito, 

haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de 

pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a 

inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser 

responsabilizado pelos danos morais causados" (REsp 1.117.319/SC, Rel. 

Minª. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 22.02.2011, DJe 

02.03.2011). [...]. (Apelação nº 0005220-11.2012.8.11.0055, 1ª Câmara 

Cível do TJMT, Rel. Sebastião Barbosa Farias. j. 09.06.2015, DJe 

15.06.2015). Deste modo, resta evidente que a manutenção da inscrição 

do nome do consumidor no SCR, por obrigação inexigível, configura falha 

na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano 

moral, na modalidade in re ipsa. Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 
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uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente os débitos 

discutidos nos autos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 30 de Abril de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 30 de Abril de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] Neves, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8 ed. 

Salvador, p. 74, Ed. JusPodivm, 2016.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171032 Nr: 5709-63.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão da fl 104, na qual consta que a parte requerida 

não foi localizada, intimo o advogado da parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 55310 Nr: 2908-58.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECMDS, MBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, LUDMYLA CAETANO - OAB:23382/O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TAVARES REIS - 

OAB:51524/RS, ANDREIA FELIX DA SILVA - OAB:13039

 Considerando o termo de penhora de valores, nos autos código-17091, 

referente a crédito de João Henrique da Silva, herdeiro naqueles autos, no 

valor de R$ 12.635,30(doze mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta 

centavos), constante às fls. 234, intimo o executado, para, querendo, 

impugnar a penhora no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115341 Nr: 5889-21.2012.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHCDS, AKC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16126/O

 Certifico que o requerido constitui advogada às fls. 100, inclusive com 

poderes específicos para receber citação, confessar, reconhecer a 

procedência do pedido, transigir, firmar compromisso, dentre outros.

Assim, intimo as Advogadas ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ, 

OAB/MT-16.126/0 e ANELISE INÊS ANDRUCHAK -OAB/MT-15.178/O, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 

10/05/2018, às 15h30min, acompanhadas de seu cliente GUSTAVO 

FERNANDES DA SILVA, inscrito no CPF/MF sob o nº 783.391.201-82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124665 Nr: 7232-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORNIERE GOMES CASTANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA GUIMARÃES SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 124665Vistos etc.Trata-se de ação de extinção de 

reintegração de posse proposta por Orniere Gomes Castanon em 

desfavor de Antonia Guimarães Siqueira.Inicialmente os autos tramitaram 

perante a Terceira Vara Cível desta Comarca, no entanto, foi declinada a 

competência para o juízo da Comarca de Poxoréu/MT, eis que o imóvel 

cuja reintegração se pleiteia, estaria localizado no referido Município (fl. 

26).Posteriormente o feito retornou a esta Comarca (fl. 134), sendo que 

houve o declínio de competência para esta Vara, posto que a ação teria 

como objetivo a partilha de bens, sendo dessa forma, afeta à família.Após, 

declinei a competência para a Comarca de Poxoréu/MT, tendo os autos 

retornado a esta Vara.Contudo, entendo que a matéria versada nos autos 

não se refere àquelas de competência deste juízo, razão pela qual mister 

o declínio de competência para a Terceira Vara Cível, na qual foi proposta 

esta ação."..."...".Friso que, o processo em tela tem procedimento próprio 

(art. 554 e ss do Código de Processo Civil), inclusive com realizações de 

perícias, cujo o rito nada tem a ver com os processos afetos ao juízo de 

família e sucessões. Tanto é que a ação em comento foi proposta no ano 

de 2013, sendo a inicial recebida (f. 50), só tendo sido declinada a 

competência quase dois anos após a propositura da ação.Por 

conseguinte, remetam-se os autos ao Juízo da Terceira Vara desta 

Comarca para processamento e julgamento da presente demanda, com os 

nossos cordiais cumprimentos.Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 26 de 

Abril de 2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151321 Nr: 4974-64.2015.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG - OAB:MT 18393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT

 Considerando a manifestação do Ministério Público de fls. 184, intimo a 

parte autora, por intermédio de seu advogado, para, no prazo legal, 

apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 130869 Nr: 3462-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MARCOS ISIDRO DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ISIDORO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 130869

Vistos etc.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposto por ANTÔNIO MARCOS 

ISIDORO DO PRADO, em razão do falecimento de seu genitor ANTÔNIO 

ISIDRO FRANCISCO.

O requerente postula a autorização para levantamento de valores 

existentes em contas bancárias vinculadas em nome do de cujus.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 08/20.

Às fls. 25 apontou-se a existência de valor residual junto ao INSS no 

montante de R$ 517,23 (quinhentos e dezessete reais e vinte e três 

centavos).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

Os documentos juntados às fls. 08/20 demonstram a veracidade das 

alegações da parte requerente, tornando de rigor a concessão de alvará 

que o autorize a realizar o levantamento do saldo residual da 

aposentadoria percebida pelo de cujus junto ao INSS.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, nos termos da Lei 

6.858/1980, defiro a expedição de alvará em nome do requerente Antônio 

Marcos Isidoro do Prado, portador do CPF nº 901.878.061-87, RG nº 

1464973-0 SSP/MT, para levantamento do saldo da aposentadoria 

existente em nome do falecido Antônio Isidro Francisco, inscrito no CPF 

sob nº 300.254.861-87, portador do documento de identidade RG nº 

1587107, SSP/GO.

Nesses termos, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cumprido consoante acima determinado e expedido o alvará pertinente, 

arquive-se com as anotações de estilo.

Primavera do Leste, ____ de _________ de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 174657 Nr: 7750-03.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FELIPE CAVALCANTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN TELES NOGUEIRA - 

OAB:MT/18.134, CATIA SIMONE BRESSAN - OAB:MT 20437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154, MÁRIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:MT/ 12.073

 Autos Cód.: 174657

Vistos, etc.

Designo audiência de conciliação para o dia 28/06/2018, às 14h00min.

 Intimem-se as partes.

 Serve a decisão como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

Sentença

ESTADO DE MATO GROSSO Código: 55577

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

PRIMEIRA VARA CÍVEL

N r .  Ú n i c o :  3 2 2 4 - 7 1 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 0 3 7  T i p o  d e  A ç ã o : 

I n t e r d i ç ã o - > p r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Voluntária->procedimentos Especiais-

Interditando: Derlides Pedroso de Brito Cerqueira

Advogado: Rosana Esteves Monteiro - Defensoria Pública

Interditado: Benjamin Pereira Cerqueira

Advogado: Janaína Maria Tomadon Romagnoli

 14/03/2018 Com Resolução do Mérito->Procedência

"Vistos. Primeiramente determino que sejam regularizadas as intimações 

na pessoa da Advogada Dra. Janaina Maria Tomadon Romagnoli. Cuida-se 

Ação de Interdição proposta por José Celso Martins de Souza em favor de 

Benjamin Pereira Cerqueira, na qual alega que Benjamim é incapaz para 

discernir os atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

12/22. A inicial foi recebida às fls. 23 e Benjamin foi citado às fls. 25v, 

sendo-lhe nomeada curadora para exercer sua defesa, a qual foi 

efetivada às fls. 30/33. Atestado médico informando sobre a deficiência 

cognitiva e distúrbio de movimentos às fls. 53/59. Novos relatórios 

médicos juntados às fls. 102/103. Estudo psicológico às fls. 107/109. A 

declaração de declínio de competência desta vara às fls. 116/117. 

Relatório social às fls. 125/126. Designada audiência para a data de hoje, 

à pedido da Defensoria Pública, foi a mesma realizada com a presença da 

Sra. Derlides e do Sr. José Celso. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. Quanto a questão da incompetência deste juízo, cumpre registrar 

que em recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

em conflito de competência suscitado, decidiu-se ser competente o Juízo 

da Vara de Família para o processamento das ações de interdição. No 

caso em tela, após a análise dos atestados médicos juntados, em conjunto 

com os estudos psicológicos e sociais realizados, conclui-se que o Sr. 

Benjamin necessita ser interditado. Com efeito, os relatórios médicos 

juntados desde os anos de 2008, já concluíam que Benjamin estava em 

tratamento neurológico psiquiátrico em razão de sua doença degenerativa, 

estando impossibilitado, já na época, para atividades laborais. Não 

obstante, os relatórios médicos juntados mais recentes, em especial o do 

médico psiquiatra Dr. Ricardo Falavigna , concluiu o seguinte (fls. 

102/103): "confirmou a total invalidez de Benjamin, pois de acordo com a 

estória clinica e exame clinico este paciente é portador de Coreia de 

Huntington. Do ponto de vista mental, ele não tem condições de gerir seus 

atos e trabalha. É mentalmente invalido devido a doença degenerativa, 

precisa de um tutor (curador) para prover cuidados à ele de modo 

definitivo". O estudo psicológico de fls. 109 corrobora o referido atestado 

médico, ao afirmar que Benjamin não conseguia realizar qualquer contato 

verbal para responder aos questionamentos. Por fim, na audiência 

designada para a data de hoje, o Sr. José Celso ratificou as provas 

mencionadas, confirmando a incapacidade de Benjamin, o qual é 

totalmente dependente de seu curador. Logo vê-se que o interditando 

necessita de um responsável para a pratica dos atos da vida civil.

Trata-se de hipótese prevista no Estatuto da Pessoa Deficiente:

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício 

de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas.

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 

curatela, conforme a lei.

§ 3ºº A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às 

circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.

 Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de BENJAMIN PEREIRA CERQUEIRA, declarando-o incapaz, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer, de acordo com o 

art. 4º, inc. III, do Código Civil, nomeando como seu curador o demandante, 

JOSÉ CELSO MARTINS DE SOUZA.

Expeça-se Termo de Curatela Definitiva.

Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de Registro 

Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no edital os 

nomes do interdito e de seu curador, a causa da interdição e os limites da 

curatela, tudo nos termos do art. 755, §3º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, procedendo às baixas necessárias. Cumpra-se."

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2368-34.2013.811.0037

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 
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DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

PARTE RÉQUERIDA: WILSON A COELHO e JOSÉ MANUEL DE 

ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: José Manuel de Albuquerque e Cia 

Ltda - Me, CNPJ: 13194283000100

Wilson A Coelho, Cpf: 07343465651, Rg: 582620 SSP MG

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.

Trata-se de ação monitória proposta por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi em face de Wilson A 

Coelho e outro, ambos qualificados os autos em epígrafe.

Citados por edital, os executados não compareceram, motivo pelo qual foi 

nomeada a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, para 

apresentação de defesa executiva.

A defesa executiva foi apresentada por negativa geral, sem tese concreta 

(fls.82).

Instada a manifestar-se, a parte exequente postulou pela rejeição da 

defesa executiva, bem como pela conversão da ação monitória em 

execução (fls.83).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Não há qualquer fato concreto na defesa executiva que demande 

apreciação judicial.

Isso posto, julgo improcedente a defesa executiva e delibero pelo regular 

prosseguimento do feito.

Sem sucumbência em face da concessão dos benefícios da Assistência 

Judiciária pela qualidade de assistido da Defensoria Pública Estadual.

Não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 

artigo 702, constituído está, de pleno direito, o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que 

couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).

Destarte, havendo requerimento expresso do credor, intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (CPC, art.523, §3º).

Inexistindo pagamento no tríduo legal, inclua-se o nome do executado em 

cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º e §5º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 2742-26.2008.811.0037

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - 

OAB:8960 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO advogado da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca do desarquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 155276 Nr: 6894-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYSON RUBIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico ainda, que 

nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137185 Nr: 8434-93.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAULISTA S/A, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LOPEZ MOUAOUAD 

- OAB:SP 304.838, MARCELO DE CAMPOS BICUDO - OAB:SP 131624, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO WAISBERG - OAB:, IVO 

WAISBERG - OAB:SP/146176, RICARDO POMERANC MATSUMOTO - 

OAB:

 2. Certifico que nesta data INTIMO advogado parte requerente para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca do desarquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100418 Nr: 8238-65.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRONII KILIN, DIODOR KILIN, VASILY KILIN, 

FEVRONIA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, SERGIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258 A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado do EXEQUENTE fica INTIMADO para 

prestar informação quanto ao integral adimplemento da obrigação 

pecuniária, em 10 (dez) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170762 Nr: 5608-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO LAUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-O MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187

 Certifico que nesta data o advogado das PARTES ficam INTIMADOS para 

prestarem informações quanto ao integral adimplemento da obrigação 

pecuniária, em 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178025 Nr: 9598-25.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON LUIS DESIDÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Certifico que nesta data INTIMO advogado da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo lega.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23743 Nr: 694-70.2003.811.0037

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET, LENIR 

MARIA BERTOLDO BARCHET, GETULIO LUIZ BARCHET, LACI MARIA 

BOZZETTO BARCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 2. Certifico que nesta data INTIMO advogado da parte exequente para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca do desarquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 193286 Nr: 5356-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS, JERUSA TOZETTO 

MAYER SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A, RONIVALDO DE 

SOUZA CAMARGO, DARCI CAMARGO, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:MT 

15.687-A, Evaristo Aragão F. dos Santos - OAB:OAB/RS 65.191-A, 

FABRICIO KAVA - OAB:14468-A/MT

 Intimo o Advogado do Autor para apresentar Impugnação à Contestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104383 Nr: 3355-41.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPPE & SANTOS LTDA, MAXSOELMA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Intimo a parte executada para se manifestar acerca do petitório de fl.169, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152550 Nr: 5596-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO GOMES ROSALIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, 

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597, TALITA 

BARRETO - OAB:19.488 A /MT

 Intimo a parte exequente para se manifestar acerca das informações de 

fls. 55/60, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168880 Nr: 4676-38.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CLAUDIO JUNQUEIRA VILELA - OAB:SP 302.838, 

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5324 Nr: 877-17.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, Joana Reiche, PEDRO REICHE 

NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos à fl. 181, com a 

seguinte informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172517 Nr: 6554-95.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO TRANSPORTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 44508 Nr: 215-38.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR ALBINO BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - OAB:31618/SP, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 
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acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137400 Nr: 8590-81.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ZANQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGELICA ARRUDA GONÇALVES - OAB:9802 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3839 Nr: 1642-51.1999.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIR ANTONIO GARLET BARCHET, LENIR MARIA 

BERTOLDO BARCHET, GETULIO LUIZ BARCHET, LACI MARIA BOZZETTO 

BARCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Processo nº 1642-51.1999.811.0037 (Código 3839)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Alcir Antônio Carlet Barchet

 Executado: Teresinha Strapasson Focking

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o inteiro teor da 

petição inclusa (fls.580), noticiando o adimplemento do acordo, bem como 

sobre o documento que a acompanha (fls.581), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 25 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123846 Nr: 6413-81.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6413-81.2013.811.0037 (Código 123846)

Ação de Busca e Apreensão

Exequente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Executado: Anselmo Campos

Vistos em correição permanente.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio e expedição de ofícios requisitórios às 

operadoras de telefonia móvel.

 Exitosa a pesquisa de endereço, cumpra-se o mandado inicial.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, não localizado o bem 

alienado fiduciariamente, intime-se o credor para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, valendo-se da prerrogativa de conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, em 15 (quinze) dias, 

nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 911/1969.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168058 Nr: 4256-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN, IOLANDA 

MENEZES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 Processo nº 4256-33.2016.811.0037 (Código 168058)

Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário com Garantia 

Hipotecária

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Francisco Salles Dalcin

Executada: Iolanda Menezes Galvão

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 252 do Código de Processo Civil, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar.

A suspeita, por evidência, é do servidor encarregado do cumprimento do 

mandado judicial, que teve contato direto com as circunstâncias do fato.

O controle de legalidade judicial relativo à citação por hora certa é 

superveniente e não anterior ao ato.

Portanto, desentranhe-se o mandado de citação, restituindo-se ao Sr. 

Oficial de Justiça para integral cumprimento, devendo atentar-se para a 

configuração da hipótese de suspeita de ocultação dolosa que autoriza a 

citação por hora certa, bem como que as prerrogativas previstas no artigo 

212, §2º, do Código de Processo Civil independem de autorização judicial.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73676 Nr: 5998-06.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER ROBERTO TIRIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-15.484-A

 Processo nº 5998-06.2010.811.0037 (Código nº 73676)

Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada

Requerente: Vagner Roberto Tiriba

Requerido: Banco Itaú

 Vistos em correição permanente.

 Em cumprimento ao disposto no artigo 9º do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte autora para manifestar-se sobre o inteiro teor da petição 

inclusa (fls.213), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 71666 Nr: 3981-94.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO DE PIERI & PIERI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, ARTHUR RAMOS DO NASCIMENTO - 

OAB:26900/GO, LUCIANO DA SILVA BILIO - OAB:OAB/GO 21.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 3981-94.2010.811.0037 (Código 71666)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Cimasp – Comércio e Industria de Equipamentos, Serviço e 

Peças LTDA

 Executado: Beraldo de Pieri & Pieri LTDA - ME

Vistos em correição permanente.

Encaminhem-se os autos para contadoria judicial, consoante determinação 

judicial (fls.159).

Concluída a diligência contábil, intimem-se as partes para manifestarem-se 

sobre o cálculo judicial, em 15 (quinze) dias, facultando-lhes impugnação 

fundamentada, sob pena de não conhecimento.

Em seguida, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178050 Nr: 9605-17.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MEDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉO JUNIOR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9605-17.2016.811.0037 (Código 178050)

Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de 

Mato Grosso – Sicoob

Executado: Cleo Junior Correa

 Vistos etc.

Certifique-se quanto ao integral cumprimento da determinação judicial 

derradeira (fls.85), especificamente no que tange ao bloqueio via sistema 

RENAJUD.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 166877 Nr: 3625-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS, 

WOLCER FREITAS MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO XAVIER DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3625-89.2016.811.0037 (Código 166877)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequentes: Enio Zanatta e Outros

Executado: Celso Xavier de Azevedo

Vistos em correição permanente.

Configurada a hipótese normativa, determino a intimação por edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, observadas as formalidades legais.

Para efeito de aferição da propriedade imobiliária, intime-se a parte 

exequente para apresentar cópia atualizada da matrícula do imóvel 

indicado à penhora (fls.31/32), em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69185 Nr: 1493-69.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antoninho Ravanello, MAURA DE LUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 19.081-A

 Processo nº 1493-69.2010.811.0037 (69185)

Ação de Repetição de Indébito

Requerentes: Antoninho Ravanello e Outra

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

A parte requerente postula pela liquidação por arbitramento, mediante 

nomeação de perito, sem aduzir, todavia, qualquer fato concreto que 

inviabilize a obtenção do valor executado por mero cálculo aritmético.

Nos termos do §2º do artigo 509 do Código de Processo Civil, quando a 

apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá 

promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

No caso concreto, a sentença fixou todos os parâmetros contábeis para 

elaboração do cálculo, inexistindo qualquer fato que justifique a nomeação 

de perito.

O dispêndio com o trabalho minucioso de elaboração do cálculo não pode 

ser equiparado à complexidade que demanda conhecimentos técnicos 

específicos, máxime quando há à disposição das partes inúmeros 

programas para cálculos judiciais.

Portanto, inexistindo hipótese legal de liquidação por arbitramento, indefiro 

a nomeação de perito.

Intime-se a parte credora para, em 15 (quinze) dias, instruir o requerimento 

de cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no 

art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os 

juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final 

dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de 

penhora, sempre que possível.

Expirados os prazos, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161539 Nr: 1072-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 
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OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024-MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 

7187

 Processo nº 1072-69.2016.811.0037 (Código 161539)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado - Sicredi

Executado: Claudir Sachet

 Vistos em correição permanente.

Embora o acordo tenha sido homologado (fls.55), a ação de execução não 

foi extinta, inexistindo pertinência na baixa imediata da penhora sem 

efetiva comprovação do integral adimplemento da obrigação.

Destarte, intime-se a parte exequente para informar sobre eventual 

inadimplemento, em 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como quitação.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 25 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66716 Nr: 6569-11.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:PR/25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, LETÍCIA BORGES 

REIS - OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 6569-11.2009.811.0037 (Código 66716)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Banco CNH Capital S/A

Executados: José Roberto Patrício

 Vistos em correição permanente

Penhore-se o imóvel indicado (fls.313), na forma do artigo 845, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se o cônjuge do executado (CPC, art.842).

Em seguida, avalie-se o bem penhorado, no prazo de 10 (dez) dias, ciente 

o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em 

qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e 

o estado em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, sob pena de não 

conhecimento, em 10 (dez) dias.

Certificada a existência de ônus reais registrados, intime-se a parte 

exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo 

Civil.

 Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Para efeito de aferição da manutenção de causa impeditiva de constrição 

judicial, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se 

o credor hipotecário (cédula rural) para informar sobre a eventual 

liquidação da cédula, em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 25 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106272 Nr: 5315-32.2011.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAN SOUSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUNHA MOREIRA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5315-32.2011.811.0037 (Código 106272)

Ação de Consignação em Pagamento c/c Levantamento de Protesto

 Requerente: Dorivan Souza Gomes

 Requerido: Cunha Moreira LTDA - ME

Vistos em correição permanente.

Nos moldes do artigo 336 do Código Civil, para que a consignação tenha 

força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao 

objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o 

pagamento.

Outrossim, apenas cessa, para o devedor, os juros, à data do depósito, 

consoante disposição do artigo 540 do Código de Processo Civil.

Fácil aferir, portanto, que o depósito judicial não foi integral, já que a 

quantia devida não foi corrigida e acrescida de juros moratórios legais até 

a data respectiva.

Inviável, por conseguinte, a extinção da obrigação.

Destarte, intime-se a parte autora para complementar o depósito judicial, 

em 10 (dez) dias, ciente da consequência jurídica em caso de ausência de 

complementação (CPC, art.545, §2º).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 25 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 59577 Nr: 7177-43.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU FROELICH, ELVENETE MARIA FROELICH, 

CANÍSIO FROELICH, NILZA DE ALENCAR FROELICH, RICARDO BATISTA 

DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FRANCO CARVALHO PARRODE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSE DE BARROS 

NETO - OAB:11.276/GO

 Processo nº 7177-43.2008.811.0037 (Código 59577)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Romeu Froelich

Exequente: Elvenete Maria Froelich

Exequente: Canísio Froelich

Exequente: Nilza de Alencar Froelich

Exequente: Ricardo Batista Damasio

Executada: Adriana Franco Carvalho Parrode

Vistos em correição permanente.

O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por negligência da 

parte exequente.

Destarte, intime-se a parte exequente pessoalmente, por mandado, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, suprindo a omissão 

(fls.772), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123529 Nr: 6088-09.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE TIRONI ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:84933 , MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - 

OAB:110856 , MARILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA RODRIGUES - 
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OAB:MT/ 11.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:46.256/PR

 Processo nº 6088-09.2013.811.0037 (Código 123529)

Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar de 

Imissão de Posse

Requerente: A Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S.A.

Requerido: Danielle Tironi Romagnoli

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido 

de Liminar de Imissão de Posse proposta por A Matrinchã Transmissora de 

Energia em face de Danielle Tironi Romagnoli, qualificados nos autos em 

epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls.201/202).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Publiquem-se os editais, nos moldes do artigo 34 do Decreto-lei n. 

3.365/41.

 O levantamento do preço será deferido mediante prova de quitação de 

dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado.

Expeça-se mandado para registro da servidão junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 23 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115183 Nr: 5709-05.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNERARIA PAX SÃO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC RITTER - OAB:5397-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122422 Nr: 4956-14.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA PEREIRA THEHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA VENCESLAU GOMES - 

OAB:MT/16843, VALÉRIA BAGGIO RICHTER - OAB:MT. 4676

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173742 Nr: 7260-78.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL GARCIA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDANAB MARTINS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169785 Nr: 5133-70.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107912 Nr: 7055-25.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR GHEDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL, FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772/O, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:12306-B, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7.366 MT

 Visto,

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, proposta por 

EDEMAR GHEDINI contra EVERALDO RAUL CABRAL e FRANCIELI 

TRIZOTTO CABRAL, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

extinção do feito. (fls. 54/55).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Diante do exposto, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes e a renúncia ao prazo recursal, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

Custas e taxas pagas (p.22/23).

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Verifica-se que não há baixas a serem realizadas por este juízo.

Translade-se cópia dessa decisão para os Embargos do Devedor, 

processo nº 2096-40.2013.811.0037, código 119660, com a baixa 

necessária, arquive-se.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 19862 Nr: 1603-49.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROSA DOS SANTOS, ADEMAR JOSE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS VAGNER, CANDICE CLÁUDIA 

BLASZCZAK, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT, 

GUSTAVO GODOI RASSIA - OAB:OAB/MT 110.489, Marcos Afonso 

Borges - OAB:1129, PAULO GUSTAVO FERRET DOS SANTOS - 

OAB:OAB/RS 61.927

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 1237/1243, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41301 Nr: 3742-32.2006.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIADA KUZMIN, LARION OVCHINNIKOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZONIA PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT-7032

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para retirar a Carta Precatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 166892 Nr: 3629-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GUENDA - 

OAB:101856/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:5.879/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a petição de p. 54, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64404 Nr: 4226-42.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILON DA SILVA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:MT8922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, SÍLVIA 

JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7085-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 19862 Nr: 1603-49.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROSA DOS SANTOS, ADEMAR JOSE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS VAGNER, CANDICE CLÁUDIA 

BLASZCZAK, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT, 

GUSTAVO GODOI RASSIA - OAB:OAB/MT 110.489, Marcos Afonso 

Borges - OAB:1129, PAULO GUSTAVO FERRET DOS SANTOS - 

OAB:OAB/RS 61.927

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 1.226 a 1.257, no prazo de 

05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115033 Nr: 5548-92.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTUR TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS ME 

(FOCCUS BOUTIQUE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN 

- OAB:MT 15878-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEBORA RACHEL GONÇALVES ASSIS 

ME (FOCCUS BOUTIQUE), CNPJ: 09054608000173. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 538,82 (Quinhentos e trinta e oito reais e oitenta 

e dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 26 de abril de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6562 Nr: 328-07.1998.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:MT 4336-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONELSO DONDÉ POLESSO, Cpf: 

16496086915, Rg: 1.340.238, Filiação: Ricieri Dondé e Helena Tolesso, 

data de nascimento: 08/09/1938, brasileiro(a), natural de Vacarias-RS, 

casado(a), agricultor, pecuarista, Telefone 498-1336. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 186,24 (Cento e oitenta e seis reais e vinte e 

quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 
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Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laura Maria Coelho 

Lannes de Toledo Barros, digitei.

Primavera do Leste, 26 de abril de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 203022 Nr: 774-09.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP MÁQUINAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:MT 22.323, RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - OAB:MT 22.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 Visto,

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Karine Alves Costa em 

face de Dcp Maquinas e Veículos Ltda.

Informa que houve penhora do imóvel de matricula n° 16028 do CRI da 

comarca de Cáceres/MT (processo apenso id54045), porque ainda esta 

em nome do executado, mas que comprou dele (executado) em 06 de 

janeiro de 2016 .

Relata que no ato da aquisição do referido imóvel não existia qualquer 

anotação restritiva em sua matricula e que somente tomou conhecimento 

da restrição quando foi realizar as providencias para registrar a 

transferência dos bens.

É o relatório. Decide-se.

Os embargos de terceiro consubstanciam-se em instrumento para a 

defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por uma constrição 

judicial.

 Nesse sentido, dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil: “Quem, 

não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição 

sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o 

ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio 

de embargos de terceiro”.

Nesse passo, considerando os documentos apresentados (p.33/42) o 

Estado-Juiz recebe os presentes embargos com atribuição do efeito 

suspensivo em relação ao bem objeto desta lide até o julgamento do feito, 

nos termos do artigo 678 do CPC.

Citem-se os requeridos, para contestar os embargos no prazo de 15 

(quinze) dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum (art. Art. 679 

do CPC).

Após, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo legal.

Sem prejuízo do acima exposto e em respeito à primazia da 

autocomposição entre as partes, designa-se o dia 19/07/2018 às 

14h30min, para sessão de conciliação (art. 165, do NCPC). Conste que a 

sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de 

conciliação”.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a sessão designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104208 Nr: 3167-48.2011.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o RESUMO DA INICIAL l, conforme prevê 

o item 6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163712 Nr: 2091-13.2016.811.0037

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, SME - SOCIEDADE DE MONTAGNS E ENGENHARIA LTDA, 

REQUERIDOS INCERTOS OU DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:OAB/PR 82.780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:MT/ 99954

 Visto,

De acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, defere-se o 

pedido de p.521 e designa-se audiência de conciliação para o dia 

19/07/2018, às 16h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165212 Nr: 2763-21.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BONOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCILENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:15573-A

 Visto,

De acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do 

processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 19/07/2018, às 16h30min, a ser 
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realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o requerido para se manifestar sobre os 

pedidos de p.89, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, concluso para análise dos pedidos (p.89).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 23535 Nr: 526-68.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL ELEUTÉRIO DE PAULA, LUCIANA MARTINS 

RIBAS, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, LUCIANA MARTINS 

RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FRANCISCO SOARES - 

OAB:117459/SP, PATRÍCIA ELISABETE HAJZOCK ATTA - 

OAB:172167/SP

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.533/534.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros do executado, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, restando 

negativa, conforme documento anexo.

Ainda, defere-se o pedido de p.535, expeça-se oficio, conforme solicitado.

Intimem-se os exequentes para darem prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116858 Nr: 7513-08.2012.811.0037

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK, ETHIENE 

BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Visto,

Considerando que os processos id. 116901 (ação de indenização) e id. 

122896 (consignação de pagamento) que versão sobre estes fatos já 

foram sentenciados, intime-se a requerente para informar se ainda possui 

interesse na presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de desistência, intimem-se as requeridas para manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 23447 Nr: 448-74.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FRICK DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.190/195.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros do executado, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126467 Nr: 9015-45.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.207.

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme documento anexo.

Intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tome ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29310 Nr: 1697-26.2004.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841, 

ROBERTA ARANHA MANNARELLI - OAB:8097-B

 Visto,

Considerando a manifestação de p. 225, proceda-se o arquivamento do 

presente feito.

Determina-se o desapensamento do processo id. 29814.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109448 Nr: 8659-21.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCYLHO PYERO MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIRCE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:21123/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - OAB:8869/MT, 

LARYSSA M. S. TANNURE - OAB:MT 12975-B, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.190/195.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros do executado, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.
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 Intime-se o exequente para indicar sobre qual bem requer a penhora, uma 

vez que falta nos pedidos o item b, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29814 Nr: 2121-68.2004.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI POLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:18174, 

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436, LEONARDO COSTA 

NICOLINO - OAB:MT 12900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841

 Visto,

De acordo com artigo 857 do CPC, feita a penhora em direito e ação do 

executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes 

rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a 

concorrência de seu crédito.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – 

SUB-ROGAÇÃO DE CRÉDITO PERMITIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 857 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO 

P R O V I D O .  ( T J - S P  2 2 4 9 0 0 0 5 8 2 0 1 7 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2249000-58.2017.8.26.0000, Relator: Giffoni Ferreira, Data de Julgamento: 

26/03/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/03/2018).

Assim, defere-se o pedido de p. 347 e determinação a intimação de 

Nicolau e Paluferia, conforme endereço indicado, para efetuarem o 

pagamento do valor R$ 74.893,31 (setenta e quatro mil, oitocentos e 

noventa e três reais e trinta e um centavos), no prazo de 3 (três) dias, a 

contar da intimação.

 Cumpridas as deliberações acima, intime-se o exequente dar 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 148923 Nr: 3810-64.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGES WILLIAN CENTENARO, MARILIA 

MORAES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 58.

Realizou-se consulta no sistema Bacenjud para busca de endereços em 

nome dos requeridos, a qual foi frutífera, conforme documento anexo.

 Determina-se nova tentativa de citação do requerido.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 150872 Nr: 4785-86.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON AUGUSTO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.94/95.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros do executado, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131556 Nr: 4029-14.2014.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Visto,

Considerando o pedido dos requeridos de p.119/120, intime-se o 

requerente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Determina-se o apensamento do presente feito ao processo 

n°5500-65.2014.811.0037.

Após, concluso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159440 Nr: 157-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:MT/18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:MT/18.032-A

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 51.

Realizou-se consulta nos sistemas de busca de endereços dos órgãos 

conveniados ao TJ/MT, a qual foi frutífera, conforme documentos anexos.

 Proceda-se nova tentativa de citação do executado.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 75163 Nr: 7479-04.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA QUINTEIRO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, 

HOSPITAL E MATERNIDADE FEMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:14278/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, André Luiz Cardozo Santos - 

OAB:7322-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.542-B/MT, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270

 Visto,

 Considerando-se que o perito dr. Jorge Friedrich Posser declinou da 

nomeação (p.431), nomeia-se, como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto CRM-MT 5329. Os dados do referido perito estão disponíveis no 

Sistema Apolo, devendo promover sua intimação para informar se aceita o 

encargo.

 Aceito o encargo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito se for o caso.

Frisa-se que os quesitos de ambos os requeridos já foram apresentados 
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(p.414/419).

Caso o requerente entenda pertinente, também poderá apresentar seus 

quesitos e indicar assistente técnico até a data da perícia.

Na sequencia, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) 

dias apresentar: proposta de honorários, currículo, com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para no prazo comum de 5 

(cinco) dias, se manifestarem.

 Havendo concordância, intimem-se as partes para providenciarem o 

pagamento dos honorários periciais, na forma determinada na decisão de 

p.427.

Encaminhe-se os documentos necessários, devendo o perito designar 

data para o início dos trabalhos.

Para a apresentação do laudo, fixa-se o prazo de 30 (trinta dias). Com a 

juntada do laudo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176439 Nr: 8761-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTSI Informatica e Tecnologia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Defere-se o pedido de p.05/06.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros dos executados, restando infrutífera, conforme documento 

anexo.

 Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167387 Nr: 3880-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANA PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em análise ao pedido de p. 140, considerando o lapso temporal, intime-se o 

requerente para informar se ainda possui interesse, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30815 Nr: 3037-05.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BASSON DELL'AGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULUENE AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que apesar de intimado o Sr. Waldomiro Riva quedou-se 

inerte, conforme certidão (p.177), para o prosseguimento do feito, 

defere-se o pedido de p.179, com base no art. 730 do CPC e determina-se 

a realização de leilão público para alienação do bem penhorado.

DA DATA, HORA E LOCAL DO LEILÃO.

A data, hora e local para realização do leilão judicial, será designado pelo 

leiloeiro, devendo ser feito preferencialmente na forma eletrônica, ou caso 

seja necessário, autoriza-se a realização na forma presencial, conforme 

disposto no artigo 882 do Código de Processo Civil.

Evitando a depreciação instantânea do preço do bem e atendendo ao 

disposto no artigo 975, II, do CPC, as datas para 1° e 2° praças deverão 

ter intervalo de no mínimo 10 (dez) dias.

DESIGNAÇÃO DO (A) LEILOEIRO (A)

Com base no art. 883 do CPC/2015, nomeia-se para o encargo AX Leilões 

e Pericias. O Leiloeiro restara compromissado quando da sua intimação 

deste despacho.

DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADOS PELOS LEILOEIROS

 Caberá aos Leiloeiros divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos 

mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, 

classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), 

informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão 

eletrônico.

Os leiloeiros nomeados estão autorizados a: 1 – constatar a atual situação 

do bem penhorado, bem como fotografá-lo para melhor divulgação do ato, 

valendo a copia assinada dessa decisão como mandado de constatação. 

2 – retirar os autos em carga da secretaria para providencias do leilão.

 3 – Caso seja necessário os leiloeiros poderão solicitar auxilio policial 

para o cumprimento de seus deveres.

Para a realização do ato, fixo as condições aplicáveis, com base no § 1º 

do art. 880 e art. 885 CPC/2015.

REGRAS GERAIS DO LEILÃO

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso o 

executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado por 

carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante do 

processo ou do sistema informatizado da Justiça, ou por Oficial de Justiça 

(CPC/2015, art. 889, I). Caso frustrados esses meios, o executado será 

tido por intimado pela publicação deste Edital na imprensa oficial 

(CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

O coproprietário, meeiro ou titular de outro direito sobre o bem (credor 

hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador com contrato 

registrado na matrícula etc) também deverão ser intimados do leilão 

através de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço disponível 

no processo ou constante do sistema informatizado da Justiça instruída 

com cópia desta decisão-edital. Caso frustrada a intimação postal, 

deverão ser intimados por Oficial de Justiça ou Carta Precatória.

O leilão será somente eletrônico. Ou eletrônico e presencial artigo 882 

NCPC e 879 inciso II do NCPC.

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas 

poderão oferecer lance, devendo a Leiloeira observar as restrições dos 

incisos do art. 890 do CPC/2015.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE IMÓVEIS

O lance mínimo no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 50% da 

avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Para a hipótese de arrematação, fixa-se a remuneração do leiloeiro em 5% 

(cinco por cento), do valor do bem obtido na hasta pública. Para a hipótese 

de adjudicação, fixa-se a remuneração do leiloeiro em 2,5% (dois vírgula 

cinco por cento), do valor do bem fixado no laudo de avaliação. O 

pagamento será à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 

horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será perdida a 

caução em favor do exequente (art. 897 do CPC/2015), como indenização 

pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, podendo, se for o 

caso.

Caberá aos Leiloeiros controlar a integralização do pagamento.

Com base no Art. 895 do CPC/2015, serão admitidas propostas de 

parcelamento da arrematação nas seguintes condições:

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 

dois dias úteis e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias 

após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa poupança, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula 
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resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

REGRAS ESPECÍFICAS DO LEILÃO DE BENS MÓVEIS

Em qualquer das datas do leilão não poderá ser aceito lance inferior aos 

seguintes limites mínimos, que fixo com base no art. 891 do CPC/2015.

a) Veículos automotores em geral: mínimo de 50% da avaliação;

b) Para quaisquer outros bens móveis: mínimo de 40% da avaliação.

Para a hipótese de arrematação, fixa-se a remuneração do leiloeiro em 5% 

(cinco por cento), do valor do bem obtido na hasta pública. Para a hipótese 

de adjudicação, fixa-se a remuneração do leiloeiro em 2,5% (dois vírgula 

cinco por cento), do valor do bem fixado no laudo de avaliação.

 O pagamento da comissão será à vista ou até 24 horas. Não paga nesse 

prazo a integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do credor 

(art. 897 do CPC/2015), como indenização pelo retardamento do leilão, que 

deverá ser refeito.

 VENDA DIRETA

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras gerais e específicas já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, e mais o seguinte:

a) o prazo para os Leiloeiros promoverem a venda direta é de 90 

(noventa) dias;

b) será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores em 

geral em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira trinta dias 

depois de concretizada a venda, acrescidas da Taxa SELIC;

c) o pagamento das parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial 

em conta vinculada a este processo e aberta quando do primeiro 

recolhimento; d) o veículo será gravado com penhor e/ou restrição à 

venda no RENAJUD;

e) a venda direta de imóveis poderá ser realizada de forma parcelada, 

desde que respeitadas às regras específicas antes fixadas para tanto.

Restando inviabilizada a venda direta dos bens penhorados (caso, por 

exemplo, de bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), 

propostas de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão 

ser submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

Intimem-se, inclusive os Leiloeiros, oportunizando-se lhes vista dos autos.

Independentemente de nova conclusão:

a) Após o cumprimento ou resultado negativo a diligência, devolva-se, com 

nossas homenagens e;

b) Constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata a competente, oficiando-se a 

origem e anotando-se.

Promovam-se todas as diligências necessárias, inclusive, se necessário, 

fora do expediente forense.

Se necessário, cumpra-se em plantão judicial.

Cumpra-se com urgência.

A presente decisão servirá como EDITAL DE LEILÃO, a ser publicado na 

imprensa oficial.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135265 Nr: 6984-18.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONAN NEVES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:MT 20075/O, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 20.261-B, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, VINICIUS 

MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.64/65.

Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome dos executados, a qual foi parcialmente positivo, 

conforme documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi parcialmente frutífero, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para que tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso 

queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, 

podendo os executados alegarem/comprovarem que as quantias 

indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de 

Processo Civil).

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme documento anexo.

Intime-se a executada na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003876-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que a Perícia designada para o dia 28/05/2018 foi 

equivocadamente lançada nestes autos, portanto cancelada. Primavera do 

Leste, 02 de maio de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006063-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que a Perícia designada para o dia 28/05/2018 foi 

equivocadamente lançada nestes autos, portanto cancelada. Primavera do 

Leste, 02 de maio de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005599-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR SINIAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que a Perícia designada para o dia 28/05/2018 foi 

equivocadamente lançada nestes autos, portanto cancelada. Primavera do 

Leste, 02 de maio de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004661-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE LIMA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O (ADVOGADO)

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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CERTIDÃO CERTIFICO que a Perícia designada para o dia 28/05/2018 foi 

equivocadamente lançada nestes autos, portanto cancelada. Primavera do 

Leste, 02 de maio de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006039-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA DOROTEA ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que a Perícia designada para o dia 28/05/2018 foi 

equivocadamente lançada nestes autos, portanto cancelada. Primavera do 

Leste, 02 de maio de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006072-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1006072-96.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 13h45min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 2 de maio de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006072-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ADRIANO DIAS DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1006072-96.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 2 de maio de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judicial Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000415-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FRANCISCO COELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000415-42.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 16h00. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 2 de maio de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005241-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005241-48.2017.8.11.0037 AUTOR: 

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,2 de maio de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005241-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005241-48.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 16h15min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 2 de maio de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005244-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIERZINA DA SILVA MALAQUIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005244-03.2017.8.11.0037 AUTOR: 

LIERZINA DA SILVA MALAQUIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,2 de maio de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005244-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIERZINA DA SILVA MALAQUIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1005244-03.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 16h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 2 de maio de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005244-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIERZINA DA SILVA MALAQUIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 218 de 846



1005244-03.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 16h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 2 de maio de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005244-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIERZINA DA SILVA MALAQUIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1005244-03.2017.8.11.0037 AUTOR: 

LIERZINA DA SILVA MALAQUIAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 

56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

requerente para no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do 

Leste,2 de maio de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004469-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE REGINA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA MANOELA DIOZ SENA OAB - MT0014101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1004469-85.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 2 de maio de 2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestor (a) Judicial Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004915-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ANICESIO DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004915-88.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: SELMA ANICESIO DE OLIVEIRA ROCHA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a requerente para no prazo legal impugnar a 

contestação. Primavera do Leste,5 de março de 2018 Lidiane Memoria 

campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004915-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA ANICESIO DE OLIVEIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1004915-88.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 28/05/2018, 

às 15h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, para que 

compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum 

desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera 

do Leste-MT). Primavera do Leste-MT, 2 de maio de 2018. Lidiane Memoria 

Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002258-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002258-42.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por SUERLY MARIA DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de problemas de coluna, cervical e de hérnia 

umbilical, impedindo-o de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: 

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as 

advertências legais. Por sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito alegado em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Leonardo Lotufo 

Bussiki – Ortopedista, AV PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro 

ALVORADA, Cuiabá/MT. Telefones: 65-3054-7075 e 65-981001090. 

E-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se 

em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 
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as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 17 de abril 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121180 Nr: 3676-08.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GARCIA NOGUEIRA, RENAN CÉSAR 

MARCOLINO NUNES, VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E 

DE OPINIÃO PÚLICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado das partes 

requeridas, Felipe e Renan, para no prazo de 10(dez) dias juntar 

comprovante de preparo da carta precatória distribuída na Comarca de 

Cuiabá com o nº. 2418-72.2018.811.0041, no Juízo da Vara Especializada 

Ação Civil Pública e Ação Popular, sob pena de devolução sem 

cumprimento, nos termos do art. 390 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126241 Nr: 8803-24.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Ivone da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133712 Nr: 5777-81.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA ROSELIA JOSÉ RODOVALIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60300 Nr: 7601-85.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR DOS SANTOS, EDEGAR DOS 

SANTOS SECOS E MOLHADOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA FRIZON - 

OAB:13.175

 Processo nº: 7601-85.2008.811.0037 (Código 60300)

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 73.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 06 de março de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60300 Nr: 7601-85.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEGAR DOS SANTOS, EDEGAR DOS 

SANTOS SECOS E MOLHADOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA FRIZON - 

OAB:13.175

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual (MT) em face de Edegar dos Santos Secos e Molhados-ME, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento do 

débito, postulando pela extinção do feito (fls.71).

Isto posto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, JULGO EXTINTA 

POR SENTENÇA A EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional e artigo 794, I, do Código de 

Processo Civil c/c art. 1º da Lei n.º 6.830/80.

Condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito.

Levante-se a medida restritiva.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 7054-79.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GRANACOM LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 7054-79.2007.811.0037, Protocolo 52490, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52759 Nr: 7117-07.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 
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RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 7117-07.2007.811.0037, Protocolo 52759, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56370 Nr: 3901-04.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. CE. ESCOLA EST. MONTEIRO LOBATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 3901-04.2008.811.0037, Protocolo 56370, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68134 Nr: 7663-91.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO GRUTZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 7663-91.2009.811.0037, Protocolo 68134, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68918 Nr: 1227-82.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOC. DOS SUPER. PRIM. REUN REDE 

SUPRIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 1227-82.2010.811.0037, Protocolo 68918, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69423 Nr: 1731-88.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE O. DALLA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 1731-88.2010.811.0037, Protocolo 69423, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74192 Nr: 6511-71.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ROCHA PEREZ GUERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 6511-71.2010.811.0037, Protocolo 74192, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103399 Nr: 2439-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 2439-07.2011.811.0037, Protocolo 103399, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107164 Nr: 6265-41.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VICENTE DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ CARDOSO, para devolução dos 

autos nº 6265-41.2011.811.0037, Protocolo 107164, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113213 Nr: 4268-86.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SAN REMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 
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autos nº 4268-86.2012.811.0037, Protocolo 113213, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67876 Nr: 7630-04.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR SINIAK, SEBASTIÃO LEMES DE 

SOUZA, JOAQUIM VICENTE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 7630-04.2009.811.0037, Protocolo 67876, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28792 Nr: 970-67.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERNANDES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 970-67.2004.811.0037, Protocolo 28792, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119191 Nr: 1577-65.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS FERREIRA GRACIANO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120781 Nr: 3270-84.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adércio Vilmar Reder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113303 Nr: 3657-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA FATIMA PREVEDELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119641 Nr: 2077-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORISLENE DA COSTA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Macedo Gonçalves - 

OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72275 Nr: 4590-77.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO, RENATO CINTRA 

FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113270 Nr: 3628-83.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119183 Nr: 1569-88.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA REGINA BORCHARDT HOCHMULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120764 Nr: 3253-48.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ DE OLIVEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127008 Nr: 9541-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIRA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente do envio, pelos correios, nesta data, do Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor à Fazenda Pública Estadual, devendo acompanhar o seu 

protocolo administrativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 154355 Nr: 6420-05.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIR LUIZ FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6420-05.2015.811.0037 (Código 154355)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por VANIR LUIZ FURLAN em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 155, petição de que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fl. 155.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111919 Nr: 2375-60.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLADEMIR JACÓ DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, 

POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA 

FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 

18.241-O

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios e 

suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

cumpra-se integralmente a decisão anterior.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68704 Nr: 1013-91.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA BRUNO DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3691

 Processo nº: 1013-91.2010.811.0037 (Código 68704)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IZAURA BRUNO 

DE AMARAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 160, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 160.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação aos seus advogados na procuração de fl. 18.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 161, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 
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baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152815 Nr: 5736-80.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOMAR MEDEIROS DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º e 19, do 

Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo códex.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40331 Nr: 2842-49.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLINDA IRINEU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN - OAB:MAT. 1.381.114

 Processo nº: 2842-49.2006.811.0037 (Código 40331)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DIOLINDA IRINEU 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 164, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 164.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação aos seus advogados na procuração de fl. 14.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 166-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116813 Nr: 7468-04.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GALINDO CLEBIS, Waldomiro Ortolani 

Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando D'Amico Madi - 

OAB:14.322

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados.Fixo honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelos executados, solidariamente, em favor do advogado público, nos 

termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se 

ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57692 Nr: 5302-38.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CIPRIANO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5302-38.2008.811.0037 (Código 57692)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIA CIPRIANO 

CARDOSO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 148, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 148.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação aos seus advogados na procuração de fl. 21.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 150-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 110323 Nr: 658-13.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE EVANGELISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir do ajuizamento da ação em 

06/02/2012 (fl. 05), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidente sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151234 Nr: 4941-74.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4941-74.2015.811.0037 (Código 151234)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL ajuizada por ZULMIRA DA SILVA BORGES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 100/101, informação de pagamento das requisições.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 100/101.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 17.

Desse modo, expeçam-se os alvarás judiciais eletrônicos, nos termos do 

artigo 450 da CNGC Judicial, devendo a advogada dos autos informar os 

dados bancários no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Com o levantamento dos valores, intime-se a parte exequente, 

pessoalmente ou por telefone, o que for mais célere, para que tome 

ciência da liberação, de acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do 

mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136204 Nr: 7726-43.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES AZZOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 Processo nº 7726-43.2014.811.0037 (Código 136204)

Vistos.

Cumpra-se a decisão anterior de fl. 21.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35151 Nr: 3165-88.2005.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES AZZOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3165-88.2005.811.0037 (Código 35151)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA 

POR IDADE) ajuizada por INES AZZOLINI em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 245/246, Alvarás de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

Consta ainda que a parte exequente foi cientificada do levantamento do 

alvará por sua advogada (fl. 249).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme alvarás de fls. 245/246.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61352 Nr: 1159-69.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA NUNES DE FARIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1159-69.2009.811.0037 (Código 61352)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por JOANA NUNES DE 

FARIAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 129, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 129.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação aos seus advogados na procuração de fl. 26.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 130, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122657 Nr: 5199-55.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO BARBOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir do ajuizamento da ação em 

30/07/2013 (fl. 05), ressaltando que os juros moratórios e a correção 

monetária incidente sobre as parcelas atrasadas devem observar as 

orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela 

Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das 

prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 

de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53229 Nr: 964-21.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA PEREIRA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA NASCIMENTO - 

OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 964-21.2008.811.0037 (Código 53229)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARIA DIVINA 

PEREIRA SOBRINHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 177, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 177.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação aos seus advogados na procuração de fl. 20.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 179-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118715 Nr: 1085-73.2013.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GALINDO CLEBIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO D" AMICO MADI - 

OAB:14.322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1085-73.2013.811.0037 (Código 118715)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada pela CARLOS GALINDO 

CLEBIS em face de UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, todos devidamente 

qualificados nos autos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, entendo que o feito deve ser extinto, ante a perda 

superveniente do objeto, tendo em vista que a execução em apenso foi 

extinta pelo pagamento (Código 116813).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 
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baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53040 Nr: 866-36.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO, JOSE 

FERREIRA DE CARVALHO, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA DE JESUS 

FERREIRA GOMES, RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO, SEBASTIÃO 

FERREIRA DE CARVALHO, JOÃO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 466-36.2008.811.0037 (Código 53040)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por FRANCISCO 

FERREIRA DE CARVALHO, JOSE FERREIRA DE CARVALHO, MARIA 

FERREIRA DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA GOMES, RAIMUNDO 

FERREIRA DE CARVALHO, SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO e 

JOÃO BATISTA FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 218/224, informação de pagamento das requisições/precatórios.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado as fls. 218/224.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que os exequentes outorgaram poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado, conforme procurações juntadas 

às fls. 178/191.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 226-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intimem-se os exequentes, pessoalmente ou por telefone, o 

que for mais célere, para que tomem ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107241 Nr: 6343-35.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, MARCOS 

VALÉRIO DA SILVA ARRUDA, SUELY FARIA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTAVIO MARQUES - 

OAB:MT 9.782, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, RODOLFO 

WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, RODRIGO TERRA CYRINEU - 

OAB:16169 MT, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR:i.Suspensão dos 

direitos políticos dos requeridos pelo prazo de 05 (cinco) anos;ii.Proibição 

de contratar com o Poder Público, de cada um dos requeridos, receber 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 05 

(cinco) anos; iii.Pagar multa civil correspondente a 03 (três) remunerações 

recebidas no exercício de 2011, em relação aos requeridos GETÚLIO e 

MARCOS, atualizada monetariamente a contar da distribuição e juros de 

mora a partir da citação;iv.Pagar multa civil correspondente a 03 (três) 

salários mínimos no ano de 2011, em relação à requerida SUELY, 

atualizada monetariamente a contar da distribuição e juros de mora a partir 

da citação; v.Ressarcimento integral do dano, solidariamente, acrescidos 

de correção monetária e juros, desde o desembolso até a data do efetivo 

ressarcimento, a ser apurado em liquidação de sentença;vi.Perda do 

cargo público aos requeridos, se acaso ainda estiverem exercendo 

algum.Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios, 

embora o faça com relação às custas e despesas processuais, a serem 

pagas de maneira solidária. Após o trânsito em julgado desta decisão, 

OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 

e ao Cartório Eleitoral desta Comarca comunicando a suspensão dos 

direitos políticos dos requeridos e, ainda, certifique-se e remeta-se o feito 

ao arquivo definitivo com as baixas necessárias.Ciência ao Ministério 

Público Estadual.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42605 Nr: 4991-18.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMEDES LEITE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Processo nº: 4991-18.2006.811.0037 (Código 42605)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DIOMEDES LEITE 

DO NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 235, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 235.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação aos seus advogados na procuração de fl. 12.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 237-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 227 de 846



 Cod. Proc.: 122664 Nr: 5206-47.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE PAULA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e cumpra-se integralmente a decisão anterior. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42290 Nr: 4679-42.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE ALVES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO - 

OAB:

 Processo nº: 4679-42.2006.811.0037 (Código 42290)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ADELAIDE ALVES 

MACHADO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 290, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 290.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação aos seus advogados na procuração de fl. 203.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 292-v, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130791 Nr: 3391-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLANAGEM CENTRO OESTE LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÕES DA COMARCA DE P. LESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. CUBITZA - OAB:MT 

10.742, RODRIGO SILVESTRIN PEREIRA - OAB:61450/RS, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:MT/ 12.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante os fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, nos 

termos da Lei nº 12.016/09.Eventuais custas e despesas processuais 

pela impetrante.Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do 

artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.Deixo de remeter os autos ao duplo grau 

de jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei n. 12.016 

/2009 quando denegada a ordem.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Notifique-se o 

representante do Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 131514 Nr: 4000-61.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA CRISTIANE DOS REIS 

- OAB:MT/ 13419

 Processo nº 4000-61.2014.811.0037 (Código 131514)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pela UNIÃO 

alegando, em síntese, erro material na sentença de fls. 76/78, visto que 

declarou prescrição da CDA nº 44.090.628-8, quando apenas a 

competência 13/2008 foi alcançada pela prescrição.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao embargante, visto 

que padece de erro material a sentença objurgada, já que declarou 

prescrição da CDA nº 44.090.628-8, quando apenas a competência 

13/2008 foi alcançada pela prescrição.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a contradição na sentença de fls. 

76/78, fazendo constar:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE os pedidos vertidos na exceção de 

pré-executividade apenas para declarar a extinção do crédito tributário, 

referente apenas à competência nº 13/2008, da CDA de nº 44.090.628-8. 

(...)”

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121118 Nr: 3616-35.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MARIA GONÇALVES FERREIRA JANOSKI, 

VOLNIR TAFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

CONDENAR o requerido a pagar aos requerentes o 13º salário 

proporcional, bem como as férias proporcionais referentes ao período 

laborado, acrescidas do terço constitucional, devidamente atualizados 

pela variação vigente, e acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 
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1º-F da MP 2180-35/2001).Sem custas.Fixo honorários advocatícios em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, em favor da parte requerente.A presente 

sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de 

reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65096 Nr: 4917-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENIR NERY DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Processo nº: 4917-56.2009.811.0037 (Código 65096)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ELENIR NERY DE 

LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 184/185, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 184/185.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação aos seus advogados na procuração de fl. 18.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 175/178, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167869 Nr: 4158-48.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANDRA MADALENA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Feito isento de custas 

em razão do deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos 

termos da Lei nº 1.060/50.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.A 

presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma 

de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, 

do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 

2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116814 Nr: 7469-86.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MARIA 

ELIANA GUILHERMETTI DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7469-86.2012.811.0037 (Código 116814)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL em face de IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO e MARIA 

ELIANA GUILHERMETTI DE CARVALHO, na qual a parte exequente informa 

o pagamento integral do débito executado e, assim, requer a extinção do 

feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de 

citação.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128049 Nr: 990-09.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA SOUZA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 990-99.2014.811.0037 (Código 128049)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de SILVA SOUZA & CIA 

LTDA, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 
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fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de 

citação.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199520 Nr: 8297-09.2017.811.0037

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CAMPOS FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laisa de Freitas da Silva 

Oliveira - OAB:OAB-MT 18.588-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8297-09.2017.811.0037 (Código 199520)

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de INCIDENTE PROCESSUAL DE RESTITUIÇÃO DE COISA 

APREENDIDA ajuizado por GUSTAVO CAMPOS FORTES, devidamente 

qualificado nos autos.

Alega, em síntese, que seu aparelho celular, melhor descrito à fl. 05, foi 

apreendido quando do cumprimento da liminar deferida nos autos em 

apenso, todavia, não é parte do processo.

Às fls. 710/713 dos autos em apenso (código 198611), o representante do 

Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de restituição 

do bem, desde que o aparelho já tivesse sido analisado pela POLITEC.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que o requerente almeja a restituição dos 

bens apreendidos nos autos em apenso, código 198611, sendo 

demonstrada a propriedade dos objetos.

 Ademais, ressalta-se que o referido bem não interessa ao processo, já 

que seu proprietário não é parte nos autos.

Assim, o deferimento da restituição é medida que se impõe.

 Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 120 do Código de Processo penal.

Expeça-se mandado determinando a imediata devolução do objeto ao 

requerente, independentemente de ter sido analisado pela POLITEC.

Intimem-se.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Após a restituição do bem ao requerente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22640 Nr: 3339-05.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e JULGO 

EXTINTO o presente processo executivo, nos termos do artigo 924, V, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 02 de maio de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 8251 Nr: 358-42.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO CONSTRUTORA E RECUPERADORA 

PIMENTEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 

3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175425 Nr: 8214-27.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo códex.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67797 Nr: 7592-89.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE SOUZA GOUVEIA, JOSÉ DE 

ALFREU BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado PEDRO DE SOUZA GOUVEIA, 

citado à fl. 14-v.Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a serem pagos pelo executado em favor do advogado público, nos 

termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118816 Nr: 1191-35.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TIMOTEO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cícero Pinto - OAB:, 

Valtércio Teixeira de Oliveira - OAB:, VALTERCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56206 Nr: 3784-13.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN DE OLIVEIRA - 

OAB:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença de fls. 40/41 pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e intime-se a arte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio 

de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128492 Nr: 1396-30.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETELVINA RODRIGUES SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo códex.Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera 

do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48782 Nr: 4238-27.2007.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU AURELIO MILANESI, LEONIDA ROTHE MILANESI, 

ALCIDES ROQUE MILANESI, ERNA MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, ROGÉRIO 

PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão pelos seus próprios e 

suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

cumpra-se integralmente a decisão anterior.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127241 Nr: 221-98.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE FURINI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 221-98.2014.811.0037 (Código 127241)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DULCE FURINI DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 161/162, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado à fl. 161/162.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 16.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 165, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32402 Nr: 625-67.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU AURELIO MILANESI, LEONIDA ROTHE 

MILANESI, ALCIDES ROQUE MILANESI, ERNA MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:MT 3042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIANO JOSÉ SECCO - 

OAB:164619, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, JOAQUIM 
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ERNESTO PALHARES - OAB:12204/RS, MÁRCIO MELLO CASADO - 

OAB:, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão pelos seus próprios e 

suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

cumpra-se integralmente a decisão anterior.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 411 Nr: 667-63.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA 

DA SILVA - OAB:5685/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

R$ 100,00 (cem reais), a serem pagos pelo executado em favor do 

advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de 

Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras 

existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 28793 Nr: 971-52.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.E.M. COMÉRCIO DE GAZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados.Fixo honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelos executados em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, 

§§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117400 Nr: 8076-02.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE 

PRIMAVERA DO LESTE - SINSSPP - LESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/ 19044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

DETERMINAR ao requerido que conceda as férias vencidas aos 

requerentes, acrescidas de 1/3 (um terço), de acordo com a legislação 

municipal, tornando definitiva a liminar de fls. 169/170.Sem custas 

processuais.Fixo honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, em favor da parte requerente.A presente sentença não está sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante 

previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

02 de maio de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117977 Nr: 323-57.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNIC. DE 

PRIMAVERA DO LESTE - SINSSPP - LESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DE 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUEIROZ GARCIA - 

OAB:MT 21052/O, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - 

OAB:19044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT, JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, para DETERMINAR ao Município de Primavera do 

Leste/MT que efetue o repasse anual da Contribuição Sindical dos 

Professores municipais, e demais servidores públicos que laboram na 

rede municipal de ensino, ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Primavera do Leste/MT (SINSPP-LESTE), bem como realize o pagamento 

da contribuição sindical referente ao ano de 2012.Sem custas.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em favor da parte 

requerente.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de 

maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38041 Nr: 583-81.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU AURELIO MILANESI, LEONIDA ROTHE 

MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão pelos seus próprios e 

suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

cumpra-se integralmente a decisão anterior.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 23514 Nr: 498-03.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A BATISTA FRANCO ME, ALIPIO BATISTA 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 
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SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado A. BATISTA FRANCO ME, citado 

à fl. 10 .Fixo honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), a 

serem pagos pelos executados em favor do advogado público, nos termos 

do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114349 Nr: 4753-86.2012.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU AURELIO MILANESI, LEONIDA ROTHE MILANESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4753-86.2012.811.0037 (Código 114349)

Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo de intimação da 

decisão retro.

Decorrido o prazo e de tudo certificado, cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 14376 Nr: 99-42.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NÉSPOLI - 

OAB:7423/MT, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA 

- OAB:3212/MT

 Processo nº 99-42.2001.811.0037 (Código 14376)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO – FAZENDA 

NACIONAL em face de VALDIR JOSÉ MELLO CALEGARO, na qual a parte 

exequente informa o pagamento integral do débito executado e, assim, 

requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente à fl. 

68.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25121 Nr: 1435-13.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEISEN & THEISEN LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 1435-13.2003.811.0037 (Código 25121)

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA NACIONAL em 

face de THEISEN & THEISEN LTDA-ME, devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 165, o exequente aduziu a ocorrência da prescrição intercorrente e 

pugnou pela extinção do feito.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que o exequente pugnou pela extinção do 

feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, razão pela qual a 

extinção e arquivamento da ação são medidas que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

RECONHECER a prescrição intercorrente do processo e DECLARAR a 

extinção do crédito tributário cobrado nestes autos.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41165 Nr: 3605-50.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPRATAS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelos executados em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, 

§§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 49362 Nr: 4686-97.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelos executados em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 233 de 846



§§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 33646 Nr: 1836-41.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGENOR VASQUES - ME, ALGENOR 

VASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados.Fixo honorários advocatícios 

em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem pagos pelo executado 

em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do 

Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126911 Nr: 9438-05.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MOISES 

PEREIRA DE CARVALHO, IRACEMA MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados MOISES PEREIRA DE 

CARVALHO e IRACEMA MARIA DE CARVALHO, citados à fl. 17.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos 

pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §

§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106756 Nr: 5832-37.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, VALDIR 

TAVARES, VANDERLEI CARDOSO MORAIS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOÃO OTÁVIO PEREIRA MARQUES - 

OAB:9.782/MT, JOÃO PEDRO MARQUES - OAB:3763/MT, JOSE 

RAVANELLO - OAB:MT 3291, RENAN FERNANDO SERRA ROCHA 

SANTOS - OAB:19701/O, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR:i.Suspensão dos 

direitos políticos dos requeridos pelo prazo de 08 (oito) anos;ii.Proibição de 

contratar com o Poder Público, de cada um dos requeridos, receber 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 10 

(dez) anos; iii.Pagar multa civil correspondente multa correspondente a 02 

(dois) subsídios mensais auferidos pelo requerido GETÚLIO exercício de 

2008 e, em relação aos requeridos VALDIR e VANDERLEI, o valor 

correspondente a 03 (três) salários mínimos do mesmo ano, atualizada 

monetariamente a contar da distribuição e juros de mora a partir da 

citação;iv.Ressarcimento integral do dano no valor de R$ 350.999,98 

(trezentos e cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e 

oito centavos), solidariamente, acrescidos de correção monetária e juros, 

desde o desembolso até a data do efetivo ressarcimento;v.Perda do cargo 

público aos requeridos, se acaso ainda estiverem exercendo algum.Deixo 

de condenar os requeridos em honorários advocatícios, embora o faça 

com relação às custas e despesas processuais, a serem pagas de 

maneira solidária. Após o trânsito em julgado desta decisão, OFICIE-SE ao 

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso e ao Cartório 

Eleitoral desta Comarca comunicando a suspensão dos direitos políticos 

dos requeridos e, ainda, certifique-se e remeta-se o feito ao arquivo 

definitivo com as baixas necessárias.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110867 Nr: 1212-45.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MOISES 

PEREIRA DE CARVALHO, IRCEMA MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelos executados MOISES PEREIRA DE 

CARVALHO e IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, citados à fl. 11-v e 

12.Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem 

pagos pelo executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 

85, §§2º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37600 Nr: 158-54.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 158-54.2006.811.0037 (Código 37600)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO – FAZENDA 

NACIONAL em face de ELMO EPITACIO DE SOUZA - ME, na qual a parte 

exequente informa o pagamento integral do débito executado e, assim, 

requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 
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Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de 

citação.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116383 Nr: 7023-83.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7023-83.2012.811.0037 (Código 116383)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO – FAZENDA 

NACIONAL em face de VARGAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de 

citação.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106637 Nr: 5706-84.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHILIN PNEUS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5706-84.2011.811.0037 (Código 106637)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO – FAZENDA 

NACIONAL em face de MICHILIN PNEUS LTDA ME, na qual a parte 

exequente informa o pagamento integral do débito executado e, assim, 

requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, conforme informado pela parte exequente.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de 

citação.

Proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes e ao 

desbloqueio de contas.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42541 Nr: 4911-54.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ARAGUAIA MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pelo executado.Fixo honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a serem pagos 

pelos executados em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, 

§§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de 

eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, 

certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159586 Nr: 216-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ANDREIA EBERT SCHUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:MT 15189-O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA 

- OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: maiara larissa daronco - 

OAB:17199, mariana blessa - OAB:12991, onedson carvalho da silva 

- OAB:7222B

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE em parte os Embargos à Execução para 

RECONHECER o excesso na execução e DETERMINAR a elaboração de 

novo cálculo pela parte exequente para apuração do valor, 

consignando-se que, em relação aos honorários advocatícios, o termo 

inicial é a data da citação na execução e as demais verbas obedecendo a 

fundamentação supra.Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo 

em vista que a parte embargante decaiu de parte ínfima do pedido, 

condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 70% 

(setenta por cento) para a embargada e 30% (trinta por cento) para a 

embargante, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Com o trânsito 

em julgado, traslade-se cópia desta sentença para execução em apenso, 

prosseguindo-se a execução.Após, arquivem-se com as baixas 

necessárias, não havendo neste caso que se falar em duplo grau de 

jurisdição necessário, consoante jurisprudência majoritária. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169433 Nr: 5004-65.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, ROSINEIA VENEQUE, LEANDRO VENEQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - 

OAB:8645/MT, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - 

OAB:11.131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Alves da Cruz - 

OAB:OAB-PR 23.061

 Ante o exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA e DECLARO 

ESTE JUÍZO INCOMPETENTE para processar e julgar este feito e, por 

consequência, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS para a Justiça 

Federal de Campo Mourão/PR, com as baixas e anotações 

devidas.Proceda-se ao cancelamento da audiência anteriormente 

designada nos autos.Após o trânsito em julgado, desapensem-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177127 Nr: 9101-11.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELSON ALCENO GROHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELY SOARES ZAFALON - 

OAB:MT/ 20.701-0, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, 

PRISCILA SILVA DOS SANTOS - OAB:MT 22225/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de 18 (dezoito) meses, a 

partir desta sentença.Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos 

no dispositivo da sentença, no prazo de 60 (sessenta) dias.Assim, 

intime-se a autarquia federal para que implante o benefício da parte autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias.Isento de custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo honorários 

advocatícios em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), nos termos 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte 

requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 30% (trinta por cento) para a 

requerida e 70% (setenta por cento) para a requerente, nos termos do 

artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70535 Nr: 2845-62.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO ARAUJO & CIA LTDA, FRANCINETE 

MARIA TIMOTEO DE ARAUJO, ALTARIR TIMOTEO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Timoteo Araujo & Cia Ltda, 

CNPJ: 04453336000160Inscrição Estadual: 132014360, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Blumenau, Nº 240, Bairro: Centro, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Executados(as): Altarir Timoteo Araujo, Cpf: 97021903120 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Blumenal, Nº 240, Bairro: Centro, Cidade: 

Primavera do Leste-MT

Executados(as): Francinete Maria Timoteo de Araujo, Cpf: 50254421172 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Blumenal, Nº 240, Bairro: Centro, 

Cidade: Cuiabá-MT

Valor das Custas Processuais:533,10

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:inscrição em dívida ativa

Nome e cargo do digitador:Ângela Borges de Oliveira

Gestora Administrativa 3

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73379 Nr: 5703-66.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5703-66.2010.811.0037 (Código 73379)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4193 Nr: 279-63.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COML. MOVEIS E MAT. CONST. PRIMAVERA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO RODRIGUES ALVES - 

OAB:TO/3203

 Processo nº 279-63.1998.811.0037 (Código 4193)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 261 e determino a suspensão do feito por 90 

(noventa) dias.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69923 Nr: 2231-57.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO TOMASI, MARCELO TOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798

 Processo nº 2231-57.2010.811.0037 (Código 69923)

Vistos.

 Considerando o decurso do prazo desde o protocolo da petição de fl. 

107, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011985-71.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DE SOUZA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011985-71.2016.8.11.0037; Valor causa: R$ 1.601,62; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP Parte Ré: REQUERIDO: 

ANDREIA DE SOUZA LOPES Vistos, Tendo em vista a notícia de acordo 

entabulado extraprocessualmente entre as partes, bem como 

ultrapassado o prazo requerido a título de suspensão, requeira a parte 

autora o que entender de direito, sob pena de extinção. Fixo prazo de 5 

(cinco) dias. Primavera do Leste/MT, 2 de maio de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011042-88.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE ALVES VICENTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO ALVES DA SILVA OAB - MT0018241A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011042-88.2015.8.11.0037; Valor causa: R$ 788,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CIRENE ALVES VICENTE Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Inicialmente, entendo justificada a aparente ausência de regulação da 

vaga no SUS para o procedimento, ante a requisição de protocolização 

desta perante a Secretaria Municipal de Saúde (efetuada pela Defensoria 

Pública, conforme indicado no Id 12160158), que se limitou em esclarecer, 

em síntese, a dinâmica interna para a demanda e a apontar a competência 

do Estado para custeá-la, sem, no entanto, especificar e orientar ao(à) 

paciente quais as providências este(a) deveria cumprir concretamente 

para a regulação da cirurgia ora prescrita, ou mesmo indicar se 

providenciou a regulação da vaga requisitada. Ademais, não se olvide que 

a cirurgia em análise consiste em intercorrência do tratamento 

anteriormente postulado na unidade de saúde de origem da parte autora 

(com data de 29.10.2014, conforme protocolo de entrada no Id 3339283), 

sendo aquele prescrito por um médico particular exatamente pela leniência 

dos réus em fornecer o exame inicialmente requerido neste processo. 

Posto isso, solicite-se Parecer Técnico do NAT, para que se pronuncie 

sobre a relevância terapêutica e a urgência do pedido complementar de 

ARTROSCOPIA DE OMBRO DIREITO, encaminhando-se todas as peças 

deste feito. Com a resposta, promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se 

com urgência, servindo o presente de mandados/ofícios pertinentes. 

Primavera do Leste/MT, 2 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002305-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO XAVIER PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002305-16.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ORLANDO XAVIER PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

Ação cominatória de obrigação de fazer proposta por ORLANDO XAVIER 

PEREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT (todos qualificados na petição inicial), em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela de mérito, visando 

consulta com cirurgião especializado em ombro e cotovelo, via Sistema 

Único de Saúde, além de outros tratamentos que se fizerem necessários. 

Relata na petição inicial que possui Luxação acromioclavicular em ombro 

esquerdo (CID-10 S43.1); necessita da consulta para identificação da 

abordagem terapêutica mais efetiva; a situação é de urgência; é 

hipossuficiente econômico, pois não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do tratamento; procurou obter a 

prestação de saúde administrativamente, porém o Poder Público se 

manteve inerte, bem como não sinalizou um prazo para a realização da 

consulta. O Núcleo de Apoio Técnico concluiu que: “1. Quanto à doença 

alegada: há relatório médico sumário que atestam a doença alegada e 

onde o médico indica tratamento cirúrgico. 2. Quanto ao pedido: Não há 

dados para afirmar se o procedimento cirúrgico é pertinente. E em se 

tratando de solicitação de consultas eletivas, informa-se que a 

responsabilidade de fornecer consultas é do ente municipal. O tratamento 

cirúrgico, SE FOR SOLICITADO, é de responsabilidade do ente estadual. 3. 

Quanto à necessidade do procedimento: Não há definir Urgência ou 

Emergência, pois não encontra-se nos autos relatório médico detalhado 

quanto ao quadro clínico atual do requerente, não há risco imediato de 

morte, há risco de perda de oportunidade. Não há risco para terceiros. 4. 

Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de 

Mato Grosso: não constam informações quanto a regulação de tratamento 

cirúrgico na CRUE/SES/SUS.” (Parecer Técnico/NAT nº 681/2018, Id 

12885343). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 
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conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Não 

obstante a divergência entre a prestação indicada no relatório médico e 

aquela constante do protocolo de entrada no SUS e do espelho da 

consulta ao SISREGIII (refletindo-se preponderantemente na 

inconclusividade do NAT acerca do pleito versado neste feito), o teor da 

petição inicial deixa claro que o objeto da ação se restringe, por ora, à 

consulta com um cirurgião especializado, o qual, a partir de então, poderá 

aferir a real necessidade de um tratamento cirúrgico ou adoção de uma 

conduta terapêutica diversa mais adequada ao quadro clínico do autor. 

Assim, considera-se que o protocolo de solicitação do(s) tratamento(s) 

perante a Central de Regulação do SUS, no Id 12761189, e o espelho da 

consulta ao SISREGIII, no Id 12761374, nos quais consta a especificação 

do(s) procedimento(s) requerido(s), além do conjunto da postulação, 

demonstram a necessidade da consulta pleiteada, uma vez que foi 

suficiente para o próprio SUS aceitar os respectivos pedidos no âmbito 

administrativo e promover o encaminhamento/inclusão das prestações de 

saúde em sua central de regulação de vagas, sobejando, por conseguinte, 

atendido o requisito da probabilidade do direito buscado. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma vez que, 

se ao final a sentença for favorável ao(à) requerente/substituído(a), 

este(a) já poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. 

Não obstante a eletividade apontada pelo NAT, destaca-se que o(a) 

requerente/substituído(a) buscou referido(s) procedimento(s) perante o 

SUS em 16.02.2018, sem êxito (vide Protocolo de Entrada/Formulário de 

Solicitação de Procedimentos na Central de Regulação deste Município, 

identificado no SISREG III sob o código 234509753, Id’s 12761189 e 

12761374), portanto, há mais de 2 (dois) meses, não se podendo 

penalizar o(a) requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde 

e determinar que aguarde indefinidamente a dispensação de um 

medicamento, de uma consulta ou de um procedimento médico-hospitalar. 

Diante desse panorama, conclui-se que se a prestação de saúde, naquela 

data, foi eletiva, adquiriu caráter de urgência/emergência, em razão do 

tempo decorrido desde então. No mais, protelar o tratamento requerido, 

implicaria, em última análise, em desperdício de recursos públicos, haja 

vista a eventual necessidade de repetição dos procedimentos já 

realizados. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao perigo de 

irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito alegado 

está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como não constitui 

óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio 

da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: 

adotar as providências necessárias para disponibilizar a ORLANDO 

XAVIER PEREIRA (qualificado(a) na petição inicial), no prazo de 30 (trinta) 

dias, uma consulta com cirurgião especializado em ombro e cotovelo 

(inclusive o transporte necessário), além dos demais tratamentos 

posteriores decorrentes da doença, que se fizerem necessários (desde 

que acompanhada da necessária justificativa médica e não seja 

ultrapassada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, 

no mesmo prazo, indique(m) data próxima para sua realização. Advirto 

que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará a aplicação das 

medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste 

caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, 

a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 
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12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes processuais, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 2 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEOCIMAR VENANCIO BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002214-23.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JEOCIMAR VENANCIO 

BRITO Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, O Parecer Técnico NAT nº 415/2018 

(Id 12760620) aponta, em síntese, que o medicamento requerido, Xarelto 

(princípio ativo: Rivaroxabana), não é disponibilizado pelo SUS, porém este 

fornece um substituto, que é a Varfarina, a qual constitui o anticoagulante 

de referência e a primeira opção na maioria das situações clínicas em que 

há indicação de anticoagulação. Também esclarece as diferenças entre 

ambos e justifica a incorporação da Varfarina ao Sistema Público nos 

termos abaixo transcritos: “As evidências mostram que a rivaroxabana 

possui a mesma eficácia da varfarina, MEDICAÇÃO DE MELHOR CUSTO 

EFETIVIDADE NOS EVENTOS TROMBÓTICOS, e disponível na lista de 

Assistência Farmacêutica do SUS por meio do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica (CBAF). (...) A varfarina (é o medicamento de 

referência) é um anticoagulante de uso oral, disponível no SUS, que atua 

sobre outra proteína da cascata coagulante, o fator II ou protrombina. A 

dose da varfarina deve ser controlada através da realização frequente de 

exame de sangue, para dosar o RNI; - O uso da rivaroxabana não exige 

este tipo de controle; - Os sangramentos são o efeito colateral mais temido 

destes medicamentos. A varfarina tem um antídoto que pode ser usado 

nos casos de hemorragia provocada pelo mesmo. A rivaroxabana não tem 

antídotos; - O risco de eventos hemorrágicos é semelhante para a 

varfarina e a rivaroxabana. Para a varfarina, caso ocorra algum evento 

hemorrágico, há antídoto. Para a rivaroxabana não. - A varfarina exige a 

realização de exames de sangue de controle para avaliação do grau de 

anticoagulação. A rivaroxabana não exige esse controle. Entretanto, como 

o risco de complicações hemorrágicas é semelhante para os dois 

medicamentos, pacientes que não são acompanhados com exames estão 

mais expostos ao atraso no diagnóstico de complicações hemorrágicas. 

Portanto, não realizar exames de controle pode ser um risco e não um 

benefício para o paciente.”. Ainda, elenca outros medicamentos 

disponíveis no SUS para a mesma indicação, que são: Ácido acetilsalicílico 

(comprimidos) 100mg e Heparina sódica (solução injetável) 5.000UI/0,25ml. 

Sobre o tema, o Enunciado 61, da II Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, estabelece o seguinte: Enunciado 61. Saúde 

Pública. Proposta de alteração do enunciado n° 4 da I Jornada, Os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos 

organizadores da prestação farmacêuticas, de insumos e de 

procedimentos, e não limitadores. Assim, no caso concreto, quando todas 

as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido 

esgotadas ou forem inviáveis ao quadro clínico do paciente usuário do 

SUS, pelo princípio do art. 198, II, da CF, pode ser determinado 

judicialmente o fornecimento, pelo Sistema Único de Saúde, do fármaco, 

insumo ou procedimento não protocolizado. (II Jornada de Direito da Saúde 

do Conselho Nacional de Justiça. São Paulo, maio de 2015) (Destaquei) 

Outrossim, cabe ao(à) autor(a) apresentar prova da evidência científica, 

inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou 

medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS, para fazer jus 

àqueles não fornecidos pelo sistema público. Nesse sentido: Enunciado 

14. Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e 

tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o 

pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. (I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, São 

Paulo/SP, 15 de maio de 2014). (Destaquei) Enunciado 16. Nas demandas 

que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas 

oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova 

da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do 

SUS (I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, São 

Paulo/SP, 15 de maio de 2014). (Destaquei) Na esteira do artigo 15, § 7º, 

inciso I, da Lei n° 8.666/93 e do artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, o juiz não pode conceder provimento jurisdicional que vincule a 

Administração Pública ao fornecimento de uma determinada marca ou 

laboratório de fabricação, se existem à disposição do jurisdicionado 

produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação sendo distribuídos nas 

unidades de saúde. Por outro lado, não se verifica nos autos a justificativa 

médica para a prescrição direta do Xarelto (Rivaroxabana) em detrimento 

da Varfarina e dos demais medicamentos ordinariamente fornecidos pelo 

SUS. Posto isso, emende a parte autora a petição inicial (art. 319 e art. 

321, ambos do CPC c/c art. 27 da Lei 12.153/2009), pela juntada da 

justificativa, do médico, para a prescrição direta do Xarelto (Rivaroxabana) 

em detrimento da Varfarina, que é dispensada pelo SUS para a mesma 

indicação daquele ora pleiteado, devendo esclarecer e justificar se tal 

alternativa foi esgotada ou se é inviável1 ao seu quadro clínico. 

Porventura haja opção por um dos medicamentos dispensados pelo SUS, 

deverá a parte autora juntar o receituário (observados os critérios da Lei 

9.787/1999 e do Enunciado 15 do CNJ) e o comprovante da solicitação 

administrativa prévia ao SUS. Fixo o prazo de até 15 (quinze) dias (art. 

321 do CPC c/c art. 27 da Lei 12.153/2009). Cumprida a diligência ou 

decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. Primavera do 

Leste/MT, 2 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186045 Nr: 2044-05.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado 403, § 3° do Código de Processo 

Penal. para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, 

nos termos do artigo

Primavera do Leste-MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 185509 Nr: 1767-86.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CEZARINO LEAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado 403, § 3° do Código de Processo 

Penal. para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, 

nos termos do artigo

Primavera do Leste-MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186043 Nr: 2042-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBAMAR JOSÉ PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRASALES - 

OAB:23929

 Código 186043

1. Na forma da Lei n. 11.340/2006, disposições de seus artigos 12, inciso 

I, 16 e 17 c/c artigo 25 do Código de Processo Penal, designo audiência 

específica, visando a ratificação ou retratação da representação criminal 

oferecida pela ofendida, para o dia 07.08.2017 às 13:30 horas.

2. Intime-se a vítima, advertindo-a que sua ausência acarretará em sua 

renúncia tácita e o acusado, a comparecerem ao ato, podendo se 

quiserem, se fazerem acompanhados por advogado.

3. Dê-se ciência ao Ministério Público.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186043 Nr: 2042-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBAMAR JOSÉ PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRASALES - 

OAB:23929

 Código 186043

Vistos.

1. Se no prazo de 5 dias (CPP, art. 586), recebo o recurso em sentido 

estrito, somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 581 do CPP c/c 

art. 584, § 1º.

2. Forme-se o traslado (CPP, art. 587, parágrafo único), com as peças 

indicadas pelo recorrente, constando, obrigatoriamente, a decisão 

recorrida, a certidão de sua intimação e o termo de interposição, se 

existente (CPP, art. 587).

3. Após, vista ao recorrido, para apresentar suas contrarrazões no 

mesmo prazo (CPP, art. 588).

 4. Quanto ao pedido de fl. 58, indefiro o mesmo, tendo em vista que o 

recurso interposto à fls. 47/52 possui tão somente efeito devolutivo.

5. Assim, intime-se o advogado para apresentar defesa prévia no prazo 

legal, sob pena de destituição.

6. Após, voltem conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 26 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 137758 Nr: 8856-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LANGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:18174, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado 403, § 3° do Código de Processo 

Penal. para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, 

nos termos do artigo

Primavera do Leste-MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205059 Nr: 1828-10.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESLEI DE PAULA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Fonseca de Aguiar - 

OAB:OAB-GO 21.826

 Código 205059

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 15:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 03 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204921 Nr: 1755-38.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ROCHA VELASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAM ROQUE AS BROCCA - 

OAB:RS/45614

 Código 204921

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 16:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 02 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 111074 Nr: 1429-88.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Código 111074

Vistos.

1. Tendo em vista que o advogado do réu foi intimado pelo diário eletrônico 

em 27/02/2018 (fl. 175), e permaneceu inerte, deixando escoar in albis o 

prazo para apresentação das razões recursais (cf. certidão de fl. 176), 

nomeio a Defensoria Pública para que prossiga na defesa do acusado, 

devendo ser intimada a fim de que ofereça a peça faltante no prazo legal.

2. Desnecessária, no presente caso, a intimação pessoal do réu para 

constituir novo advogado, vez que o patrono por ele constituído não 

formalizou a renúncia do mandato que lhe foi conferido, em conformidade 

com o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caso análogo:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉRCIA DO 

ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO. NOMEAÇÃO DE 

DEFENSOR PÚBLICO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. 

NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Como é cediço, o princípio 

do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à 

parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o 

ato, pois não se declara nulidade por mera presunção. Precedentes. 2. A 
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providência de nomear Defensor Público ao réu, cujo advogado não 

apresentou alegações finais, a despeito da sua regular intimação, afasta a 

alegação de nulidade do processo penal. Precedente. 3. A intimação do 

réu para constituir novo procurador, em razão da omissão de seu 

advogado, somente é exigida quando ocorre a renúncia do defensor 

constituído. Precedente. 4. Ordem denegada. (STF, HC 134217, Relator(a): 

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016).

Cumpra-se.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 143811 Nr: 1532-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORTOLON UBALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 Código 143811

1. Diante da petição retro, redesigno a audiência para 18/06/2018, às 

17:00 horas.

2. Considerando que o Daniel Bortolon Ubaldo reside na Comarca de 

Londrina/PR, expeça-se carta precatória para o seu interrogatório, 

consignando o prazo de 60 dias para seu cumprimento.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 27 de abril de 2018.

PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA

Juiz (a) de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153105 Nr: 5870-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDA, VRC, GJVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR JOÃO VALDUGA JUNIOR, Cpf: 

05173703105, Rg: 2524350-0, Filiação: Terezinha Salete Candido e Gilmar 

João Valduga, data de nascimento: 28/12/1994, brasileiro(a), natural de 

Francisco Beltrão-PR, solteiro(a), estudante, Telefone 6696480575. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: DELIBERAÇÕESVistos.A despeito da falta de estrutura da 

cadeia pública local para realizar o tratamento necessário do réu Volnei 

Rodrigues Castro e do parecer ministerial favorável, tenho que não há 

como lhe ser concedida a prisão domiciliar, uma vez que permanecem 

plenamente em vigor os requisitos de sua prisão preventiva, devendo o 

mesmo ser transferido para unidade prisional adequada para que posse 

ser tratado.Isso porque se cuida de crime extremamente grave no qual o 

réu é acusado juntamente com outras duas pessoas de terem matado a 

vítima de emboscada em duas motos, mediante disparos de arma de fogo, 

para supostamente revidar outro crime cometido pela vítima.Ademais, o 

réu possui condenação por porte de arma de fogo de uso permitido 

(Código 120804), bem como outro processo por porte de arma de fogo de 

uso restrito (Código 121199).Dessa forma, o estado de saúde do réu, que 

padece de sequelas de uma tuberculose, e é plenamente passível de 

tratamento, ainda que não nesta unidade prisional, não foram óbice às 

práticas delitivas das quais é acusado e não se sobrepõe ao risco que, se 

solto, volte a delinquir ou intimidar as testemunhas restantes, havendo 

inclusive uma protegida a ser ouvida.Requisite-se ao Sistema Prisional a 

urgente transferência do réu para unidade prisional na capital, onde fica o 

hospital responsável pelo seu tratamento, solicitando ainda, anuência 

daquele juízo.Cite-se o acusado Gilmar João Valduga Junior, por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Defiro o pedido de substituição 

e homologo a desistência das testemunhas supra.Desde já, designo o dia 

18/01/2018 às 14:00 horas para oitiva das testemunhas faltantes e 

interrogatório dos réusSem prejuízo, determino a condução coercitiva da 

Policial Militar Alquimino Modesto da Silva, vez que devidamente intimado 

não compareceu ao presente ato.Expeça-se carta precatória, para a 

Comarca de Rondonópolis/MT, com prazo de 30 dias para oitiva da 

testemunha Raquel Vitória Martini e a testemunha “Sem Rosto” L.Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Migueloncito dos 

Santos, digitei.

Primavera do Leste, 09 de janeiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 11/2018-SOR

 O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE 

SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Michele Oliva Zoldan, matrícula 32638, 

Gestora Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, usufruirá 15 (quinze) 

dias de férias referentes ao exercício de 2017, no período de 03/05/2018 

a 17/05/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Cleusa Teresinha da Silva (matrícula 6369) – 

Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 3ª Vara Cível, no período de 03/05/2018 a 17/05/2018, 

durante as férias da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 02 de maio de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito Diretor do Foro

Em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004379-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (RÉU)

 

1004379-68.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 
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impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 28 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE SCARIOT (EXECUTADO)

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EXECUTADO)

 

1000594-64.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 500,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001481-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SABON VAZ OAB - SP340731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. P. I. E. C. D. P. F. L. -. E. (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1001481-48 .2018 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, PARA RETIRAR O ALVARÁ nesta 

Secretaria, visto que o mesmo se encontra disponível desde a data de 

16/04/2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005987-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

1005987-04.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 29 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001161-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

ERCIO LUIZ MURARO (EXECUTADO)

JULIANO MURARO (EXECUTADO)

ELAINE MURARO (EXECUTADO)

 

1001161-32.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 29 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001427-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1001427-19 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE para proceder a correta distribuição no 

PJE dos Embargos à Execução, que devem tramitar em apenso à presente 

execução, inclusive com recolhimento das custas processuais. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001550-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EXECUTADO)

FABIO GARCIA ALVARENGA (EXECUTADO)

 

1001550-17.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 29 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000480-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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DIEILY RANGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1000480-28.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 29 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001759-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIARA TAMIRES CORREA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEDSON RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

1001759-83.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista a Defensoria Pública para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005139-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI LIMA SIQUEIRA DOMBROWSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

 

1005139-17.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 29 de abril de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000949-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARGILL AGRICOLA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUÁRIA SUL AMERICANA LTDA (EXECUTADO)

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

 

1000949-45.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida com parcial cumprimento. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002086-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DELAVY MOSCHAIDER (AUTOR)

CARIN SARATT MEZOMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO PIRES MORAES OAB - RS40380 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BARBOSA (RÉU)

JULIA GONCALVES BARBOSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002086-91.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 2.348.820,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[CRÉDITO RURAL]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RODRIGO 

DELAVY MOSCHAIDER, CARIN SARATT MEZOMO Parte Ré: RÉU: LUIZ 

CARLOS BARBOSA, JULIA GONCALVES BARBOSA Vistos etc. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os autores formularam 

pedido de justiça gratuita. Entretanto, considerando que os mesmos são 

agricultores, e levando em conta ainda, o valor de grande monta 

pretendido na exordial, torna-se crível que possuem capacidade financeira 

para efetuar o recolhimento das custas. Não obstante o disposto no art. 

99, §3º, do CPC, que afirma que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, entendo que o 

mesmo não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita. Sobre o 

assunto, oportuno a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, verbis: “A declaração pura e simples do interessado, conquanto 

seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado 

para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que 

ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 

2010). Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO do autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial em consonância com o acima exposto, 

nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, bem como proceder 

ao recolhimento da taxa e custas judiciais, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002122-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI ELZA GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VILALBA MARI (REQUERIDO)

 

1002122-36.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para 

efetuar o preparo da Carta Precatória, sob pena de devolução da mesma 

sem o devido cumprimento. CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 30 de abril de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002095-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO LAJUS OAB - SC4922 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

 

1002095-53.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 
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jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001953-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROGERIO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

 

1001953-83.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR as Partes, no prazo legal, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender de direito, haja vista o retorno dos autos da 

SUPERIOR INSTÂNCIA. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001203-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1001203.81.2017.8.11.0040 Vistos etc. Providencie a Secretaria 

da Vara nova digitalização e inserção no processo do Ofício de nº 

014/2018 oriundo da Coordenadoria de Controle e Fiscalização das 

Consignações – SEGES e documentos que o acompanham, visto que a 

copia inserida encontra-se ilegível. Diante do teor da informação constante 

no mencionado ofício, diga a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, conclusos os autos para prolação de sentença. Às providências. 

Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002335-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SILVEIRA VIDAL (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1002335.76.2017.8.11.0040 Vistos etc. Defiro o requerimento 

formulado sob o Id. 11045758 e determino a intimação da parte-ré para 

querendo, no prazo de 10 (Dez) dias, manifestar-se sobre o evento 

ocorrido na sede da secretaria – evento 10743682, anotando que sua 

inércia acarretará o julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Às 

providências. Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005333-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. H. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. (REQUERIDO)

 

Autos n° 1005333.17.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Divórcio c.c. Partilha de Bens ajuizada por Edi Hibner Borelli em face de 

Deolino Borelli, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e 

fundamentos expostos na petição inicial (Id. 10258935), instruída com 

documentos (Id. 10258801 e ss.) De pronto, indeferiu-se o pedido de 

Justiça Gratuita, determinando-se o recolhimento das custas processuais 

devidas, Id. 10704681. A parte autora apresentou petição denominada de 

Agravo Interno, Id. 11045425. Certificou-se o decurso doi prazo sem 

recolhimento das custas, bem como certificou-se que, em consulta do PJE 

do TJMT não houve distribuição de Agravo pela parte autora, Id. 

11894962. É o breve relato. Decido. Considerando que a parte autora não 

logrou demonstrar satisfatoriamente sua hipossuficiência econômica e, 

determinando o recolhimento das custas processuais devidas, deixou 

decorrer o prazo legal para tanto, urge indeferir a petição inicial e, via de 

consequência, extinguir os presentes embargos. Isto posto, julgo extinto o 

presente processo sem resolução o mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso III, IV c.c. art. 290, ambos do NCPC, determinando o 

cancelamento da distribuição. Transitada em julgado a presente sentença, 

providencie o cancelamento da distribuição e, após, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Às providências. 

Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003960-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE LANDSKRON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Autos n° 1003960.48.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens c.c. 

Pedido de Alimentos ao Menor de Idade ajuizada por Lucilene Landskron 

em face de Luis Carlos de Oliveira, ambos qualificados nos autos, 

consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial (Id. 9266425), 

instruída com documentos (Id. 9266577 e ss.) De pronto, determinou-se a 

emenda da petição inicial, Id. 9598874. Petição de emenda, Id. 9844728 e 

ss. Determinou-se o atendimento integral da deliberação inicial, no que 

tange a juntada da sentença homologatória do acordo firmado perante o 

CEJUSC, Id. 10154205. Autora faz a juntada da cópia da sentença 

homologatória, Id. 10224510 e ss. Despacho inicial, Id. 10518547. Certidão 

positiva de citação do requerido, Id. 10749967. Por ocasião da audiência 

de mediação perante o CEJUSC local, as partes transacionaram nos 

termos que constam da ata inserida sob o Id. 11554375. Convidado a 

manifestar-se, o MPE opinou favoravelmente a homologação da avença, 

Id. 11645881. Considerando a presença dos requisitos legais pertinentes, 

bem como que conforme cota ministerial estão resguardados os direitos 

do menor, HOMOLOGO o acordo firmado entre Lucilene Landskron e Luiz 

Carlos de Oliveira, para que surta os regulares efeitos de legalidade e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

procedimento, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘c’, do Código de 
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Processo Civil. Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se. Às 

providências. P.R.I.C. Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003584-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1003584.62.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação Civil 

Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo MPE em desfavor de Centro 

de Educação Básica São José, consoante fatos e fundamentos expostos 

na petição inicial (Id. 9037488), instruída com documentos, Id. 9037488 e 

ss. Despacho inicial, Id. 9245958. Por ocasião da audiência de conciliação, 

as partes firmaram acordo, cujos termos encontram-se descritos na ata 

de Id. 9936432. É o breve relato. Decido. Presentes os requisitos legais 

pertinentes, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, cujos termos 

(Id. 9936432) passam a integrar a presente sentença e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 485, inciso III, alínea “b” do NCPC. Custas e honorários indevidos na 

espécie. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

arquive-se. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000026-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON CARLOS KARNOPP - EPP (RÉU)

 

Processo nº: 1000026-19.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002307-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL PAVAO TERRA (RÉU)

LAIRCIO AUGUSTO DA SILVA FILHO (RÉU)

MARCELO PAVAO TERRA (RÉU)

TERRA & TERRA LTDA - ME (RÉU)

 

Processo nº: 1002307-45.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003133-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS MASSON LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO DE CARVALHO - ME (RÉU)

 

Processo nº: 1003133-37.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000756-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. (RÉU)

 

Processo nº: 1000756-59.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005925-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (RÉU)

FABIO GARCIA ALVARENGA (RÉU)

 

Processo nº: 1005925-61.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000405-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS RODOVIARIOS DE MATO 

GROSSO DO SUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS JORGE JUNIOR OAB - SP155552 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL (RÉU)

ABEL CRIVELARO JUNIOR (RÉU)

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (RÉU)

 

Processo nº: 1000405-86.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000346-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARRAMAQ SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLEI DE LURDES PERI OAB - PR51416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CRIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GILVAN JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000346-35.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 
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CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ANTONIO BAGGIO (EXECUTADO)

RUDIMAR ANTONIO BAGGIO - ME (EXECUTADO)

NANCI MARIA FORNARI BAGGIO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003003-47.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003246-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003246-88.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE , para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. CERTIFICO e 

dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o 

pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 2.695,00, Aqueles que necessitam fazer o pagamento devem 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. Outras 

informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento 

de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003256-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1003256-35.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004885-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SGANDERLA MOVEIS PLANEJADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

SIMONE ANASTACIA SGANDERLA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1004885-44.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001273-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ISIDORIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001273-64.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005432-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T A TELLINE - ME (EXECUTADO)

VINICIUS RISSATO CHANES (EXECUTADO)

TAMARA ARIANA TELLINE (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1005432-84.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000505-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANISE SARTORI SOMMERFELD DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WISTON DALASEM (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000505-41.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000015-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

1000015-87.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000158-42.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN MARTINEZ (REQUERIDO)

 

Processo n º :  1000158-42 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003571-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON JULIANO KOLING (EXECUTADO)

CESAR CRISTIANO KOLING (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1003571-97 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000629-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (DEPRECADO)

 

Processo n º :  1000629-58 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003762-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (RÉU)

 

1003762-45.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000267-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

CIDADE JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

1000267-22.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 2 de maio de 2018.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41731 Nr: 4530-03.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPORTA COMÉRCIO DE GRÃOS E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA, LUIZ SÉRGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHESTER RICARDO AGOSTINI - 

OAB:12699/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

MÁRLEN PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB:53.261/MG, RAFAEL DE MELLO 

S. ROLA - OAB:OAB/MG 117301, ROGERIO FLORES PEREIRA - 

OAB:OAB/MG 61.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT, 

JANAÍNA BRESSAN - OAB:OAB/PR 37570, MARCELO CLEMENTE 

BASTOS - OAB:33734-B, RODRIGO MUNIZ SANTOS - OAB:22918/PR

 No mais, conveniente alertar ainda que, não concordando a parte com a 

decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do recurso 

adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante de todo 

exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela autora, 

ACOLHENDO-OS EM PARTE, fazendo constar na sentença as 

deliberações acima expostas.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106756 Nr: 9785-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. S. ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, 

ORLANDO SEVIDANIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos por RENATO FELICIANO DE DEUS NERY, para acrescentar no 

dispositivo da r. sentença proferida às fls. 159-160 no que se refere a 

fixação dos honorários advocatícios, “que serão divididos entre os 

advogados/sociedade de advogados que atuaram no feito, na proporção 

de 9% para o advogado embargante de fls. 162-245 e 1% para a 

sociedade de advogados constante da procuração de fls. 

144-148”.Relativamente ao pedido de condenação nas penas da litigância 

de má-fé, entendo que nesta oportunidade é recomendável uma prévia 

advertência no sentido de que seja estabelecida uma nova postural 
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processual, de modo que em outros processos seja observado do 

embargante no que pertine aos honorários de sucumbência, evitando-se 

incidentes que apenas contrariam a necessária celeridade 

processual.IMTIMEM-SE, inclusive o advogado embargante. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 27 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104050 Nr: 7109-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC.CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME, MARCOS 

AUGUSTO DE MATOS VARGAS, JOSÉ DONIZETE DIAS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:11.751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7109-11.2013.811.0040 – Código: 104050.

 Vistos etc.

 A princípio, consigno que o presente feito se encontra incluído na Meta 2 

do CNJ, devendo a Secretaria da Vara cumprir dar prioridade no 

cumprimento das determinações exaradas.

 No mais, da inércia das partes no tocante ao cumprimento das 

determinações exaradas à fl. 156, DEIXO de homologar o acordo 

entabulado às fls. 140/147.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 26 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126844 Nr: 3501-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LEONARDO CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE TOLEDO - 

OAB:154.789, ALEXANDRE TADEU CIOTTI - OAB:320.978, ANA 

CAROLINA VIVANCO - OAB:256.806, DUILIO DE OLIVEIRA BENEDUZZI - 

OAB:296227, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:OAB/SP 

206.339, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A em desfavor de SILAS LEONARDO CAMPOS 

SILVA, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Código de 

Processo Civil.CUSTAS, se houver, pela exequente. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 90353 Nr: 1978-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSS, CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - OAB:8927-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1978-89.2012.811.0040 - Código Apolo: 90353.

 Vistos etc.

 Em análise aos autos, verifico que a representante da exequente indicou 

novo endereço à fl. 23, entretanto, a tentativa de intimação pessoal foi 

procedida no endereço indicado na exordial.

 Assim, INTIME-SE a representante da exequente no endereço de fl. 23, 

pessoalmente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, do 

CPC.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168325 Nr: 2368-83.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR DE ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYAO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96.057-0-SP, RODRIGO NAZARIO GERONIMO PINTO - 

OAB:OAB/SP 305482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:SP142.452

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. Analisando os 

embargos opostos pela parte autora, verifico que não lhe assiste razão 

quanto a tese suscitada. Explico. A sentença atacada declarou a extinção 

do feito com fulcro nos artigos 485, incisos III e IV c/c 290 do CPC. Nesse 

sentido, insta salientar o que dispõe o art. 290:Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias.Assim, do texto legal acima, evidencia-se que no caso de ausência 

do pagamento de custas e despesas processuais de ingresso, a parte 

autora será intimada na pessoa de seu advogado, o que de fato ocorreu 

nos autos com a publicação da decisão de fls. 217-218, não merecendo, 

portanto, qualquer reforma, salvo melhor juízo, a sentença de fls. 

230-231.Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos pela autora, no entanto REJEITO-OS, mantendo 

o decisum embargado nos seus exatos termos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115836 Nr: 6965-03.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENICE RAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN GLÓRIA ARRIAGADA 

ANDRIOLI - OAB:PR 20668, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 

OAB:18.603B, EMILIANA SILVA SPERANCETTA - OAB:PR 22.234, 

GIOVANI GIONÉDIS - OAB:PR 8128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16.691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 
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pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. Analisando os 

embargos opostos pela parte requerida, verifico que não lhe assiste razão 

quanto as teses suscitadas. Explico. A sentença atacada pontuou 

claramente a necessidade de apuração da quantia devida a título de danos 

materiais em sede de liquidação de sentença, portanto, descabida a 

fixação de teto correspondente ao valor autorizado administrativamente 

pela seguradora, mesmo porque referido valor não inclui o conserto da 

lâmpada do veiculo,  consoante já discorr ido naquela 

oportunidade.Ademais, insta salientar que a requerida não comprovou nos 

autos o pagamento de quaisquer valores a título de franquia a parte 

autora, assim, não há valores a serem abatidos dos danos apurados.Por 

fim, com relação a alegação da embargada quanto a omissão dos juros e 

correção monetária sobre o dano material, verifico que, de fato, não houve 

a estipulação dos mesmos. Dessa feita, os danos materiais deverão ser 

devidamente corrigidos e com juros de 1% ao mês desde o evento 

danoso.Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos pela autora, no entanto REJEITO-OS, mantendo 

o decisum embargado nos seus exatos termos.Não obstante, faça constar 

as deliberações aqui exaradas com relação a incidência de juros e 

correção monetária sobre os danos materiais a serem apurados. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 27 de 

Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44534 Nr: 1533-13.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 Autos n. 533-13.2008.811.0040 - Código Apolo: 44534.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por ALBINO PERIN em 

desfavor de BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 À fl. 338, o executado encartou aos autos o comprovante de depósito, 

informando quanto o interesse na apresentação de impugnação ao 

cumprimento de sentença.

 Logo adiante, à fl. 343, o executado requereu a intimação do exequente 

para levantamento da quantia depositada, pugnando ainda, pela extinção 

do feito.

 À fl. 344, o exequente requereu a expedição de alvará de levantamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO da presente sentença, EXPEÇA-SE o 

alvará competente para liberação dos valores depositados no presente 

feito.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82363 Nr: 1248-15.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CIVIERO, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DABOIT LTDA, DOUGLAS 

DABOIT, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS, PAULO 

DABOIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, SIDNEY JOSÉ MATIOTTI - OAB:SC/3554, 

SIDNEY JOSÉ MATIOTTI - OAB:3554/SC

 Autos n. 1248-15.2011.811.0040 - Código Apolo: 82363.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito noticiada por ambas as partes 

(fl. 181 e 186), JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, nos termos do art. 

924, II, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92093 Nr: 3633-96.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CIVIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DABOIT LTDA, DOUGLAS 

DABOIT, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS, PAULO 

DABOIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, SIDNEY JOSÉ MATIOTTI - OAB:3554/SC

 Autos n. 3633-96.2012.811.0040 - Código Apolo: 92093.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito noticiada por ambas as partes 

(fl. 303 e 186 – dos autos em apenso), JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109225 Nr: 1612-79.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE GONÇALVES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em desfavor de CLARICE GONÇALVES DE MORAES, 

com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo 

Civil.Por conseguinte, REVOGO a liminar deferida.CUSTAS, se houver, 

pela parte autora.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do 
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Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

p r a x e . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81794 Nr: 649-76.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINEIA ISABEL HANKE GUND, JORGE MARCOS GUND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON NUNES BOMBARDI, TERCEIRO 

INTERESSADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RENATA FRANCHINI DE 

MACEDO ALVES - OAB:23201/O, CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556/PR, GILBERTO STINGLIN LOTH - OAB:34.230/PR, JOÃO 

LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:PR 16.948, THAYSON MORAES 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MS 23.201

 Autos n. 649-76.2011.811.0040 – Código Apolo: 81794.

 Vistos etc.

 Na toada da petição de fls. 229/230, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação e intimação, conforme requerido, penhorando-se apenas os 

móveis, os pertences e as utilidades domésticas de elevado valor ou os 

que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida, nos termos do art. 833, inc. II, do CPC.

 Relativamente ao pedido de suspensão da CNH do executado entendo 

que não merece acolhida, pois tal medida não tem o condão de promover a 

satisfação do débito.

 Em tese, para ser admitido, o pedido dos exequentes devem estar 

vinculados a uma ordem lógica de causa e efeito com a própria satisfação 

do crédito ou com a indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre 

com a multa coercitiva.

 Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH do 

executado não consubstancia medida necessária para assegurar tal 

intento.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 25580 Nr: 162-19.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR ANTONIO BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 162-19.2005.811.0040 – Código: 25580.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão formulado às fls. 263/264.

 ANOTE-SE.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87300 Nr: 6797-06.2011.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIC BANCO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, THAÍS 

SALTON, RODRIGO TABORBA SALTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, Enoques Vitorino da Silva - OAB:15210/0, MARCO 

AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83742 Nr: 2844-34.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA SALÉH 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Autos n. 2844-34.2011.811.0040 – Código: 83742.

 Vistos etc.

 Em consonância com o disposto no art. 921, III, do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

 REMETAM-SE ao arquivo provisório, procedendo-se a baixa do relatório 

estatístico.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

sem resolução de mérito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85411 Nr: 4750-59.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELTON LUIZ SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICDHOSKI - OAB:18.603B, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:12473-A, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4750-59.2011.811.0040 – Código: 85411.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão formulado às fls. 191/192.

 ANOTE-SE.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 121519 Nr: 273-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, 

MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370/SP, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO - OAB:3512, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONÇALVES - 

OAB:17.574/MT

 Autos n. 273-51.2015.811.0040 - Código Apolo: 121519.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por ELIAS DOMINGOS 

DA SILVA em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Às fls. 235/236, o executado encartou aos autos o comprovante de 

depósito, pugnando pela extinção do feito.

 Às fls. 246/247, o exequente manifestou concordância com os valores 

depositados, requerendo a expedição de alvará de levantamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sem delongas, ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro, nos termos da CNGC/MT.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO da presente sentença, EXPEÇA-SE o 

alvará competente para liberação dos valores depositados no presente 

feito.

 Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41117 Nr: 3945-48.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RUPIADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO AFONSO ANACLETO 

TORRES - OAB:92247/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, MARCELO CLEMENTE BASTOS - 

OAB:33734-B

 Autos n. 261/2008 - Código Apolo: 41117.

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 288, INTIME-SE a parte exequente através 

de seu representante legal para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

§1º, do CPC.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 26 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15517 Nr: 2642-72.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCIR NAZZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS UMBERTO LOPES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BITENCOURT 

ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por LEOCIR NAZZARI em desfavor de CARLOS 

UMBERTO LOPES DE ANDRADE, com fundamento no artigo 485, inciso III e 

§1º, do Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelo exequente. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 26 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91547 Nr: 3151-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDEN OSMAR DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por EDEN OSMAR DA ROCHA em desfavor de JOSÉ 

CARLOS RODRIGUES, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do 

Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelo exequente. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 26 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107974 Nr: 506-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIVAN PAULO MALAQUIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DA MOTTA JARDIM - 

OAB:8440, ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por CLEIVAN PAULO MALAQUIAS em desfavor de 

PAULO CESAR RAMOS, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do 

Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelo exequente. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 26 de Abril de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141676 Nr: 11426-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS TAVARES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 Autos n. 11426-81.2015.811.0040 – Código: 141676.

 Vistos etc.

 Ciente, nesta data, da decisão proferida pelo Exmo Relator nos autos de 

Agravo de Instrumento n. 1003689-28.2018.8.11.0000, a qual deferiu a 

tutela concedendo à gratuidade da justiça postulada pelos embargantes.
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 Em Juízo de retratação, MANTENHO a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos.

 No que pertine às informações requisitadas, segue ofício anexo, o qual 

deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria da Segunda Câmara 

de Direito Privado via Malote Digital.

 No mais, ante o deferimento da tutela, passo a análise da inicial.

 Desta feita, RECEBO os embargos à execução na forma colocada em 

Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC.

 DIGA a parte embargada no prazo legal.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT., 26 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 132654 Nr: 6685-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILSO SANTO ROSSI, BRUNO PAOLO ROSSI, DIOGO 

FERNANDO ROSSI, RAQUEL ANGÉLICA ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LISBOA YAZBEK - 

OAB:40.443-PR, GILBERTO LUIZ DO AMARAL - OAB:15.347/PR, 

LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL - OAB:57342, ORLANDO 

CESAR JULIO - OAB:122800/SP, SABRINA BITTHEYY CAVALLARI DE 

CARVALHO - OAB:OAB/PR 76395, TAILANE MORENO DELGADO - 

OAB:52080-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

EMBARGADA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração 

com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 123375 Nr: 1438-36.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO FIORI, ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:9440, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22.819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:261030/SP, GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56918, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:18.032-A, MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - OAB:MT 

15.549-O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 45915 Nr: 2840-02.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI D 'AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALVES DA COSTA - 

OAB:5106

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR as Partes, no 

prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o retorno dos autos da SUPERIOR INSTÂNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15121 Nr: 2240-88.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI D 'AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B, LUIZ SÉRGIO DEL GROSSI - OAB:8294--B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 30040 Nr: 4459-69.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PADILHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito para prosseguimento da Execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 90469 Nr: 2090-58.2012.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA 

MELAZZO - OAB:18154-GO, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - 

OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DURAN JULIANI - 

OAB:13.037, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, SAMUEL 

FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 15/06/2018, às 13:40 hrs, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

nº 0701580-80.2018.8.07.0015, em tramite pela 1ª Vara de Catras 

Precatórias do Distrito Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124008 Nr: 1838-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO WITTE, ALBERTO WITTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Autos n. 1838-50.2015.811.0040 – Código: 124008.

 Vistos etc.

 Tendo em vista a averbação junto ao veículo indicado pelo exequente, 

bem como o disposto no art. 828, § 4º, do CPC, o qual afirma que 

“presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens 

efetuada após a averbação”, DEFIRO o pedido de penhora do veículo 

descrito à fl. 70-73.

 Realizada a penhora, LAVRE-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, 

§ 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC, bem 

como de REMOÇÃO, ficando o exequente como depositário.

 Havendo manifestação dos executados, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34276 Nr: 3417-48.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, TERCEIRO INTERESSADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOVANE MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Por derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando a parte 

com a decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do 

recurso adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante 

de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus 

exatos termos.CUMPRA-SE, expedindo o  necessár io .Às 

providências.Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111990 Nr: 3950-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3950-26.2014.811.0040 Código: 111990

Embargos de Declaração

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração ofertados por ALEXANDRE 

JONATHAN DA SILVA em relação à sentença proferida nos autos à fl. 45, 

asseverando não houve a intimação dos interessados acerca da 

sentença proferida, razão pela qual requer a revogação da mesma e 

consequente prosseguimento do feito.

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

 Pois bem. Analisando os embargos opostos pela parte autora, verifico 

que não lhe assiste razão quanto a tese suscitada, mesmo porque tal 

questão já foi apreciada anteriormente, consoante decisão de fl. 55.

Insta salientar ainda, que da tentativa de intimação pessoal dos 

interessados acerca do feito, fora certificado pelo Sr. Oficial de Justiça 

que ambos se encontravam em lugar incerto e não sabido, consoante 

certidão de fl. 41, assim, não merece prosperar a alegação do 

embargante.

 Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos pelo autor, no entanto REJEITO-OS, mantendo o decisum 

embargado nos seus exatos termos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137309 Nr: 9272-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, SILVIO 

FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRODA MACHADO - 

OAB:71.462, FRANCINE CASALI - OAB:81.210, GUSTAVO DAL BOSCO 

- OAB:18673/A, JULIANE PERETO - OAB:75.500, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9272-90.2015.811.0040 – Código: 137309.

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 97, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, 

para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51323 Nr: 1626-39.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLF, RLF, ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF, ALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MARCIA BRESSAN 

CELLA - OAB: 2 471- RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6079, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - OAB:9.587

 Autos n. 150/2009 – Código: 51323.

Sentença Extintiva

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por CAROLINE 

LISSARASSA FRANCIO e RAUANE LISSARASSA FRANCIO, 

representadas pela genitora MIRIAM LISSARASSA em desfavor de FELIPE 

FRANCIO e ALBERTO LUIZ FRANCIO, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 No decorrer dos autos houve a penhora de valores na conta dos 

executados (fls. 151/152 e 192/196).

 Através do petitório de fl. 199, as exequentes pugnaram pelo 

levantamento dos valores bloqueados, requerendo ainda, a extinção do 

feito.

 O executado Felipe Francio pugnou pela juntada de substabelecimento 
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aos autos, fls. 200/201.

 Certificou-se o decurso do prazo para manifestação dos executados (fl. 

202).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Ante a satisfação do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

 CUSTAS, se houver, pelos executados.

 P. R. I. C.

 Após o TRÂNSITO EM JULGADO da presente sentença, EXPEÇA-SE o 

alvará de levantamento da quantia bloqueada aos autos (fls. 192/196), eis 

que já houve a liberação dos demais valores (fl. 183).

 CIENTIFIQUE-SE o Parquet.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110550 Nr: 2747-29.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSS, BLDSS, NELCILENE BARBOSA DA SILVA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2747-29.2014.811.0040 – Código: 110550.

 Vistos etc.

 ACOLHO o parecer ministerial de fl. 42

 Desta feita, CITE-SE o executado no endereço informado à fl. 43, nos 

moldes da decisão de fl. 22.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199 Nr: 344-83.1997.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO EUGÊNIO GIOTTO & CIA LTDA, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARGARETE SEMEGHINI - 

OAB:101684, RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - OAB:73891/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Autos n. 344-83.1997.811.0040 Código Apolo: 199.

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente à classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores informados à fl. 184, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%), consoante disposto no art. 

523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT., 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86178 Nr: 5596-76.2011.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBS, LBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5596-76.2011.811.0040 - Código Apolo: 86178

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

 DEFIRO o requerimento de fl. 115.

 Desta feita, REDESIGNO a sessão de mediação perante o CEJUSC local 

para o dia 02 de Julho de 2018, às 13h00min.

 INTIMEM-SE todos.

 CIÊNCIA ao MPE e a DPE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 As providências.

 Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi MessenMussi Casagrande

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 80940 Nr: 195-96.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERONIMO GABRIEL MAHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, DE 

MARCO S/A COMÉRCIO DE VEÍCULOS, BRESSAN LAMONATTO & CIA 

LTDA - VIANORTE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759/MT, LUAN SARTORI - OAB:19810, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705, PAULO INÁCIO HELENE LESSA 

- OAB:6571

 Autos n. 195-96.2011.811.0040 – Código: 80940.

 Vistos etc.

 De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

 No mais, diante da manifestação de fl. 404, a qual somente foi protocolada 

na data agendada para a perícia (17h38min), muito embora esta tenha sido 

marcada com antecedência de mais de um mês, frente ao consignado pelo 

expert no laudo pericial no sentido de que seria imprescindível a 

apresentação do veículo e, ante a concordância pela requerida Bressan, 

Lamonatto & Cia LTDA com o pedido de redesignação da perícia, DEFIRO o 

pleito.

 INTIMEM-SE as partes, bem como o perito nomeado para designação de 

nova data para fins de complementação do laudo pericial, que deverá ser 

encartado aos autos no prazo de 15 (quinze) dias após a realização da 

perícia.

 Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da 

complementação do laudo, anotando prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 140621 Nr: 10907-09.2015.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - 

OAB:13135/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 Pelo exposto, DEFIRO a conversão requerida, devendo a Secretaria da 

Vara proceder a alteração de classe processual, a fim de que passe a 

constar que se trata de execução.Desta feita, CITE-SE a executada para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do 

CPC), sob pena de não o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens 

quantos forem necessários para garantia do principal atualizado, juros, 

custas e honorários advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, 

oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC).Caso a 

constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge da executada, 

se casada for, ou a terceiro garantidor, bem como providencie o registro 

da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, nos 

termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do 

NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o caso, façam-me os 

autos CONCLUSOS.Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito devidamente atualizado, sendo que em caso de 

integral pagamento no prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º do CPC).DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º 

do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado das diligências, caso seja 

estritamente necessário, o que deverá ser certificado, observando o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 27 de Abril de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107515 Nr: 43-43.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264/SP, AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736 

OAB/RN, BRENO MAGALHÃES DE FIGUEIREDO - OAB:139.762/MG, 

CHRISTIANE LEITE MACEDO - OAB:110269/MG, GIULIO ALVARENGA 

REALE - OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 43-43.2014.811.0040 – Código Apolo: 107515.

 Vistos etc.

 Diante dos documentos encartados aos autos (fls. 79/80), DEFIRO a 

substituição processual requerida à fl. 78.

 PROCEDAM-SE as alterações necessárias junto ao Cartório Distribuidor, 

Sistema Apolo e capa dos autos, inclusive, com relação ao patrono da 

parte autora.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

 Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147401 Nr: 2722-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDM, IJGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA ROSSOW - OAB:5739/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2722-45.2016.811.0040 - Código Apolo: 147401.

 Vistos etc.

 Diante da certidão acostada à fl. 23, em substituição, NOMEIO como 

leiloeiro ALEX VIEIRA PASSOS, nos termos da decisão de fls. 12/13.

 CUMPRA-SE.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184731 Nr: 682-22.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIN SANTOS DA COSTA - 

OAB:3335/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, 

pelo autor. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C.TRANSITADA EM 

JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.Às providências.Sorriso/MT, 02 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 184654 Nr: 624-19.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS TORQUATO DA SILVA, KENIA FERNANDA 

VON WIEDING CORREIA TORQUATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL SILVA - OAB:3896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, 

pelos autores. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo.Às providências.Sorriso/MT, 

02 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15763 Nr: 2909-44.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CRISTINA SILVA TRABA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos n. 2909-44.2002.811.0040 – Código: 15763.

 Vistos etc.

 Diante das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 

782, §3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão 
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do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), 

devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através do Sistema 

SERASAJUD.

 No mais, EXTRAIA-SE a certidão para fins de protesto, conforme 

requerido, entregando-a ao exequente, mediante traslado, com a 

respectiva intimação do executado de tal providência.

 Por fim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 13719 Nr: 804-94.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIZ HELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CRISTINA SILVA TRABA SOUZA, JOSE 

CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Autos n. 173/2002 – Código: 13719.

 Vistos etc.

 Considerando que a busca junto ao Sistema Infojud restou infrutífera nos 

autos em apenso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 84215 Nr: 3412-50.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, KARINA CAPELLESSO A 

BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3412-50.2011.811.0040 – Código: 84215.

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão, conforme requerido às fls. 215.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, mediante as anotações 

pertinentes.

 DECORRIDO o prazo de suspensão, INTIME-SE o credor para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86961 Nr: 6434-19.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRNEY MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DOS ANJOS 

RODRIGUES CECHELLA GOMES - OAB:20238, KARINA CAPELLESSO A 

BATISTELLA - OAB:12.772/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT

 Autos n. 6434-19.2011.811.0040 – Código: 86961.

 Vistos etc.

 DEFIRO a suspensão, conforme requerido às fls. 210.

 REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, mediante as anotações 

pertinentes.

 DECORRIDO o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 124684 Nr: 2205-74.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORECI FATIMA GRAEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436/SP, CLEBER SIMÃO CAMPARINI - OAB:286.950, 

FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/O

 Autos n. 2205-74.2015.811.0040 - Código Apolo: 124684.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do expert nomeado, conforme certidão de fl. 195, em 

substituição, NOMEIO como perito do juízo GUSTAVO NUSS, cadastrado 

no banco de peritos do TJMT, conforme ficha cadastral em anexo, o qual 

deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRA-SE na conforme decisão proferida à fl. 251.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 27 de Abril de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 36103 Nr: 5196-38.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CHICHANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - 

OAB:38523/PR, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9.669-A

 Autos nº 2006/437 (Código 36103)

Decisão Interlocutória

Vistos etc.

DEFIRO a adjudicação pretendida, nos termos do art. 876 do NCPC.

Sendo o valor do crédito inferior ao valor do bem, intime-se o 

credor/adjudicante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito 

judicial da diferença. Efetuado o depósito e, inexistindo impugnação a ser 

dirimida judicialmente, o que deve ser certificado nos autos, lavre-se o 

auto de adjudicação e, oportunamente, expeça-se a carta de adjudicação, 

observando-se o disposto no art. 877 do NCPC

Sendo o valor do crédito superior ao dos bens e, inexistindo impugnação a 

ser dirimida por este Juízo, o que, reitero, deve ser certificado nos autos, 

lavre-se o auto de adjudicação e, oportunamente, expeça-se a carta de 

adjudicação, observando-se da mesma maneira o dispositivo suso 

mencionado. Ainda neste caso, oportunamente, intime-se o credor para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, possibilitando o 

andamento do processo.

Às providências.
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Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47063 Nr: 3984-11.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSÍDIO BONAVIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/mt, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6228/MT

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sem maiores delongas, é 

escorreita a providência que determina a suspensão dos autos, eis que se 

trata de cumprimento de sentença na qual a executada noticiou a 

decretação de quebra da empresa, devendo o exequente habilitar seu 

crédito perante o Juízo Competente. Nesse sentido, é a jurisprudência, 

senão vejamos pela ementa a seguir:DIREITO CIVIL E FALIMENTAR. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALÊNCIA 

DECRETADA. VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE 

DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO E REQUERIMENTO DA 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PERANTE O JUÍZO 

DA FALÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 76 da Lei 

nº 11.101/2005, decretada a falência, ao juízo falimentar compete o 

conhecimento de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do 

falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não 

reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte 

ativo. 2. Decretada a falência, resta prejudicado eventual pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, devendo a 

habilitação do crédito e eventuais pedidos de preferência ou 

direcionamento da execução contra os sócios ser efetuado perante o 

juízo falimentar, sob pena de violação ao juízo universal da quebra e 

eventual frustração do pagamento aos demais credores. 3. Agravo de 

instrumento conhecido e desprovido.  (TJ-DF Processo 

07040722720178070000. Órgão Julgador: 6ª Turma Cível. Publicado no 

DJE: 07/03/2018 Julgamento: 1 de Março de 2018. Relator: ALFEU 

MACHADO).Assim, EXTRAIAM-SE as certidões competentes que deverão 

ser entregues ao exequente para fins de habilitação de crédito junto ao 

Juízo competente. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Às providências.Sorriso/MT., 02 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 159896 Nr: 9094-10.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MENEGATTI, EDSON MENEGATTI, SIDINEI 

MENEGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274, JORGE LUIZ ZANON - OAB:14705-RS

 Por derradeiro, conveniente alertar ainda que, não concordando a parte 

com a decisão proferida e, pretendendo alterá-la, deve valer-se do 

recurso adequado, sendo descabidos os embargos de declaração.Diante 

de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos, 

todavia, REJEITO-OS, MANTENDO-SE o decisum embargado em seus 

exatos termos.CUMPRA-SE, expedindo o  necessár io .Às 

providências.Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 176108 Nr: 6741-60.2017.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MARIA CARVALHO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO W. PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos pelo autor, no entanto REJEITO-OS, mantendo o decisum 

embargado nos seus exatos termos. Por fim, CUMPRA-SE conforme 

determinado à fl. 08.Às providências.Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54194 Nr: 4520-85.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SOUZA LANZONI, NLDO, ILDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222, 

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6848/MT, LUCINEIDE MARIA 

DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - OAB:OAB/SP 72.973, MAURO DA SILVA 

ANDRIESKI - OAB:10925-B, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937/MT, VANESSA LIMA DE SOUZA - OAB:17.937

 CERTIFICO e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 411/412 são 

tempestivos. Desta forma, nos termos da legislação vigente e do art. 

1.023, §2º do CPC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca dos embargos opostos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 140707 Nr: 10952-13.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA RODRIGUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846/MT

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância 

com o julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na 

produção de prova testemunhal, por economia dos aos processuais, 

apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a 

qualificação necessária à intimação para audiência a ser eventualmente 

designada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32526 Nr: 1696-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERMINO LAMERA - ESPOLIO, JEISON FERMINO 

LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância 

com o julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na 

produção de prova testemunhal, por economia dos aos processuais, 

apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a 

qualificação necessária à intimação para audiência a ser eventualmente 

designada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134229 Nr: 7585-78.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTROLSOFT ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância 

com o julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na 

produção de prova testemunhal, por economia dos aos processuais, 

apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a 

qualificação necessária à intimação para audiência a ser eventualmente 

designada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131056 Nr: 5903-88.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:A-598

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância 

com o julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na 

produção de prova testemunhal, por economia dos aos processuais, 

apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a 

qualificação necessária à intimação para audiência a ser eventualmente 

designada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111333 Nr: 3402-98.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR- Empresa União Cascavel de 

Transporte e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789

 Impulsiono os autos, INTIMANDO as partes para especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância 

com o julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na 

produção de prova testemunhal, por economia dos aos processuais, 

apresentem, na oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a 

qualificação necessária à intimação para audiência a ser eventualmente 

designada.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28523 Nr: 30-79.1993.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, NÁDIA BANDEIRA, 

ADEMIR BAMPI, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS STEIN FORTES - 

OAB:16.367/MT, ANDREI RAISER - OAB:16481-MT, ANDREIA 

CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - 

OAB:16226-B, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para 

DECLARAR EXTINTA a execução, ante a satisfação da obrigação, nos 

termos do artigo 927, II, do Código de Processo Civil.Custas pagas. 

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.Após o trânsito 

em julgado, DÊ-SE vista aos executados para promover o de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, sem 

prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60265 Nr: 3562-65.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M D DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDI KASBURG DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 14 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 190708 Nr: 4527-62.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

- OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 190708

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução provisória de sentença, proposta pelo 

Ministério Público Estadual, representando os interesses da infante 

Catiane Lemes Freire Pereira, em face de Estado de Mato Grosso e 

Município de Sorriso-MT.
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 Analisando detidamente os autos, verifica que a sentença proferida nos 

autos da ação de conhecimento julgou procedentes os pedidos do autor, 

ora exequente, contudo, a referida sentença não deferiu a tutela de 

urgência. Assim o título não é exigível, ante a inexistência de deferimento 

de tutela de urgência, de modo que o recurso de apelação interposto tem 

duplo efeito, logo ausente um dos requisitos da execução provisória.

 Nesse diapasão, o artigo 803 do CPC prevê que: “É nula a execução se: I 

- o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, 

líquida e exigível; Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo 

será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

independentemente de embargos à execução”.

Desta forma, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 485, I do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Sem condenação ao ressarcimento de custas, vez que estas não foram 

adiantadas (art. 18, Lei nº 7.347/1985).

Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), deixo 

de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sorriso-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 189904 Nr: 4063-38.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALBERTO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO METALÚRGICA ROVARIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO BARROS NETO 

- OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro parcialmente a liminar.CITEM-SE os demais 

embargados, na pessoa do advogado (art. 677, § 3º, CPC; REsp 

1.432.121/DF).Apresentadas as contestações ou decorrido o prazo legal, 

MANIFESTE-SE o embargante, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 348 e 

seguintes do CPC), nos termos seguintes:1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado;2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais;3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.Sem prejuízo das determinações acima, 

APENSE este feito ao processo de execução nº 5387-39.2013.811.0040 

(código nº 102462).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 02 

de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 132750 Nr: 6724-92.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, EMOFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 Processo nº 6724-92.2015.811.0040

Código nº 132750

Vistos, e etc.

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos.

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, intime-se as partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada, ou se já apresentado, informar 

sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 02 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99891 Nr: 2577-91.2013.811.0040

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONSELHO TUTELAR 

DE SORRISO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Processo nº: 2577-91.2013.811.0040

Código Apolo nº: 99891

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de providências ajuizado pelo Ministério Público 

Estadual, afim de apurar a ausência de pagamento de diárias ao 

Conselheiros Tutelares deste Município, requerendo ao final o oficiamento 

do Prefeito Municipal para que preste informações.

O feito foi autuado e recebido, determinando a expedição de ofício ao 

Prefeito à fl. 23.

O Município de Sorriso apresentou informações às fls. 27/34, declarando 

que a forma liberação e prestação de contas das diárias dos conselheiros 

está correta.

O Conselho Tutelar apresentou ofício às fls. 75/77, aduzindo que o 

sistema de diárias vigente no município não funciona na prática e 

apresentou outras reinvindicações ao Gestor do Município.

Audiência realizada às fls. 101/102.

Determinou-se a realização de sessão de mediação judicial, a sessão foi 

realizada no dia 12/09/2017, porém apenas a parte promovida compareceu 

(fls. 164/164vº).

O Ministério Público requereu a expedição de ofício ao TCE/MT a fim de 

que seja enviado posicionamento do referido Tribunal acerca do assunto 

(fl. 165).

O Município de Sorriso se manifestou à fl. 166, requerendo a extinção do 

feito ante a ausência da parte autora em audiência de mediação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, fundamento e decido.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 259 de 846



Inicialmente, quanto ao pedido de extinção feito pelo Município de Sorriso, 

tenho que tal pleito não merece guarida.

Isso porque, embora o presente feito não tenha seu procedimento 

expressamente descrito pelo CPC, o art. 15 do citado código dispõe que 

“na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 

administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas 

supletiva e subsidiariamente”, desta forma o feito deverá seguir o rito 

ordinário do código processual vigente.

Dito isso, infere-se pela leitura do Código de Processo Civil que o não 

comparecimento à audiência de conciliação ou mediação configura ato 

atentatório a justiça, porém não é causa de extinção, não havendo 

incidência em qualquer hipótese do art. 485, razão pela qual indefiro o 

pedido.

Com relação ao pedido de expedição de ofício ao Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso, se faz necessário analisar a Lei Orgânica do 

citado Tribunal a fim de não extrapolar sua competência.

No caso em comento, o requerimento do Ministério Público assemelha-se 

com as consultas sobre as irregularidades e abusos de autoridades (art. 

1º, XVII, da Lei nº 269/2007), utilizadas pelas autoridades para solução de 

conflitos administrativos e sedimentação de posicionamento acerca de 

determinado assunto.

A Lei orgânica do TCE/MT, em seu art. 48, dispõe que “a consulta deverá 

ser formulada em tese e por autoridade legítima e conter a apresentação 

objetiva dos quesitos, com indicação precisa da dúvida quanto à 

interpretação e aplicação de dispositivos legais e regulamentares 

concernentes à matéria de competência do Tribunal de Contas”.

Acerca das autoridades legitimadas para formular consulta:

Art. 49 Estão legitimados a formular consulta:

I. no âmbito estadual o Governador, o Presidente do Tribunal de Justiça, o 

Presidente da Assembléia Legislativa, os Secretários de Estado, o 

Procurador Geral de Justiça e os dirigentes máximos de autarquias, 

empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações instituídas 

e mantidas pelo Estado e conselhos constitucionais e legais;

II. no âmbito municipal o Prefeito, o Presidente da Câmara Municipal e os 

dirigentes máximos de autarquias, empresas públicas, sociedades de 

economia mista, fundações instituídas e mantidas pelo Município, 

consórcios municipais e conselhos constitucionais e legais;

III. Conselhos ou órgãos fiscalizadores de categorias profissionais, 

observada a pertinência temática e o âmbito de representação 

profissional.

Desta forma, sendo o TCE órgão de apoio ao Poder Legislativo cuja suas 

atribuições estão estritamente previstas na legislação estadual e sendo o 

requerimento do Ministério Público ato restrito de autoridade elencada no 

art. 49 da Lei orgânica do TCE, rol do qual o Ministério Público e este 

Magistrado não faz parte, entendo que o pedido de informações extrapola 

a competência do TCE/MT, motivo pelo qual indefiro o pedido de expedição 

de ofício.

Intime-se o Ministério Público para que se manifeste acerca das 

informações prestadas pelo Município de Sorriso até o presente momento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando requerimento pertinente 

quanto a possível solução do pedido de providências, certo de que as 

solicitações feitas pelo Conselho Tutelar devem ser pleiteadas pelo próprio 

órgão administrativamente ou, ainda, por ação civil pública junto a Vara 

judicial competente da Fazenda Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 02 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36792 Nr: 5891-89.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:5871, 

RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Diante do exposto, HOMOLOGO a cessão de crédito celebrada por 

BANCO BRADESCO S/A e EDSON DAL MOLIN.DEFIRO o pedido de 

substituição processual, devendo então constar no polo ativo da demanda 

o nome do cessionário EDSON DAL MOLIN.Proceda-se com as 

retificações e alterações necessárias, inclusive na capa dos autos, bem 

como quanto ao cadastro dos advogados indicados na petição à fl. 

250/252.Ressalto, por conseguinte, que cabe ao novo credor praticar os 

atos necessários à preservação dos direitos cedidos. Após a retificação, 

INTIME-SE a parte exequente para apresentar o valor atualizado da 

dívida.Com a manifestação, INTIMEM-SE os executados quanto à cessão 

de crédito realizada nos autos, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento da dívida, no valor atualizado a ser 

apresentado pelo exequente.INTIME-SE o advogado do Banco Bradesco 

para que apresente nos autos conta para percebimento dos honorários 

pagos pelo cessionário (fl. 247).Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 03 de 

abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 3481-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMBROSIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON KLIMEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO da 

parte requerida para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

dias.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002282-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002282-32.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RODRIGO 

BARBOSA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1.) Expeça(m)

-se alvará(s) para levantamento da importância depositada. 2.) Após, 

nada mais sendo requerido, arquive-se. CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002196-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIZIANE VIEIRA PRATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002196-61.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LIZIANE VIEIRA 

PRATES Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 1.) Expeça(m)
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-se alvará(s) para levantamento da importância depositada. 2.) Após, 

nada mais sendo requerido, arquive-se. CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001668-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001568-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME AGOSTINHO DE BORTOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA NARA ZORDAN (EXECUTADO)

LUIZ ZORDAN NETO (EXECUTADO)

 

IMPULSINO OS AUTOS PARA INTIMAR O AUTOR PARA JUNTAR AOS 

AUTOS AS GUIAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS, TJ AMAPÁ, PARA O 

ENVIO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA À COMARCA DE MACAPÁ-AP, 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129828 Nr: 5259-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMPA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WUTZKE, SIGUARDO WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B, JANONE DA 

SILVA PEREIRA - OAB:7.055-B, NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19.010, Giovanna de Freitas Sartori - OAB:19.753, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Vera/MT e Feliz Natal/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128793 Nr: 4642-88.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA DO NASCIMENTO ZANFRILLI M DA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Umuarama/PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86166 Nr: 5584-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDSF, FFL, F&CL-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - 

OAB:15741, MARÍLIA LACERDA DE FREITAS - OAB:16654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Nos termos do Oficio Circular n. 077/2010-CGJ, bem como do item 2.3.11 

da CNGC, intimo a parte autora para que providencie o recolhimento das 

custas (preparo) da carta precatória para posterior encaminhamento ao 

juízo deprecado via malote digital ou, para querendo, retirar a carta 

precatória a fim de distribuir na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111570 Nr: 3584-84.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO BEZERRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE MARIA PEREIRA SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do atual Código de Processo Civil, 

para impor à parte requerida a obrigação de fazer, consistente na 

realização de melhoria no sistema de esgoto, fossa séptica e canalização 

de água, a fim de que cesse as infiltrações do imóvel vizinho, decorrente 

do referido problema.CONDENO ainda a parte vencida ao pagamento das 

custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Havendo recurso de apelação, intime-se a parte 

contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à 

instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 162191 Nr: 10425-27.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICIELY CARLA CEZIMBRA MANFROI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSICA ALDREY CEZIMBRA GERMINIANI, 

WANDER BEDIN GERMINIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NILSON 

JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, em cumprimento à Seção 16, do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da PARTE AUTORA, via DJE, acerca da restituição do prazo em 

relação a intimação da despacho de fl. 303, nos termos do art. 221 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81731 Nr: 585-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCHIORO, FERNANDO LUIZ 

MARCHIORO, SONILDE MACHADO DE LIMA MARCHIORO, JULIANO JORGE 

AGOSTINHO, NEILA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO, MARCOS 
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ROBERTO CAVICHIOLI, CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER SANSO SAGAIS - 

OAB:23348/0, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - OAB:13113/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca do pedido da parte Executada 

juntada às fls. 132/166.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46451 Nr: 3367-51.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELAR JOÃO ZANCO, NEIVA SALETE 

FONTANA ZANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHWARZ BUSSLER - 

OAB:13750 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 VISTOS.

A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação.

 DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, em razão da 

celebração de acordo conforme noticiado às fls. 511/512, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, a 

anuência da parte requerida já consta da própria petição.

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas finais pela parte autora (art. 90, NCPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101535 Nr: 4424-31.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SORRISO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Ante o exposto, confirmo a medida liminar de fls. 75, e, com base no no 

Decreto-Lei n.º 911/69, e no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o 

fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo dado em garantia – Mercedes-Benz, 2011/2012, 

placas OBI-2039, t ipo ônibus OF-1722M 4x2, chassi 

9BM384078CB816316, nas mãos da parte autora, cuja apreensão torno 

definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo devedor serem abatidas do 

saldo remanescente em caso de venda do bem. Em consequência, julgo 

extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.Condeno o réu-devedor ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, autorizo o levantamento dos valores depositados em Juízo 

em favor da parte requerente, como parte do pagamento do débito em 

atraso, mediante alvará judicial.Havendo recurso de apelação, proceda na 

f o r m a  d o  a r t .  1 . 0 1 0  N C P C . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 187538 Nr: 2624-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA, 

ODAIR TIRITAN, ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN, ELSO VICENTE 

POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão de fls. 28/29, que 

poderá ser acessada na íntegra pelo site www.tjmt.jus.br, devendo 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, BEM 

COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência no valor de 

R$ 2.765,00 (dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais), devendo, 

para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de 

Complementação de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118235 Nr: 8837-53.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CONTÁBIL SORRISO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DOS SANTOS, SILVONEI 

RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SPADA SALGUEIRO - 

OAB:17.789-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Execução por Título Extrajudicial promovida por ESCRITÓRIO 

CONTÁBIL SORRISO LTDA - EPP, em face de EDSON PEREIRA DOS 

SANTOS e SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, todos qualificados nos 

autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 103/104 – carta AR), a parte exequente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente. Condeno a parte exequente ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei processual 

vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 124314 Nr: 2017-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA SANDRA PERLINGEIRO 

DE MELLO PEREIRA - OAB:28744/RJ, MIRALDA RABELO - OAB:OAB/SP 

184.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Trata-se de Inventário e Partilha promovido por GILBERTO FIGUEIREDO 

FERNANDES em face ELIENE LOPES RIBEIRO, todos qualificados nos 

autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito via DJE (fls.183), a parte inventariante 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

inventariante pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte inventariante. Condeno a parte inventariante ao 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais, na forma da lei 

processual vigente.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 188609 Nr: 3271-84.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMG, NKAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Manifeste-se a parte exequente em prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 dias.

2) Após, vista ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 178012 Nr: 7853-64.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILESIO LAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMITERIO MOACIR BALBOENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais.

RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, porém, 

SEM EFEITO SUSPENSIVO, uma vez que ausentes os requisitos 

necessários para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 

919, § 1º do NCPC.

DIGA a embargada no prazo legal.

Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 177316 Nr: 7417-08.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCEIRA ALFA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIKOLE MONIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COIMBRA NUNES - 

OAB:122.535/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Deprecata.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 176396 Nr: 6900-03.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNORTE CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Autora, via DJE, para manifestar-se nos autos acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco ) dias, sob pena de devolução da 

Deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44465 Nr: 1038-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte executada para que devolva imediatamente os autos do processo 

supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 

2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44105 Nr: 953-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, SAGEL - SORRISO ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 431 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte executada para que devolva imediatamente os autos do processo 

supra identificado, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 

2º e 3º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85779 Nr: 5154-13.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMAR GOLDONI, JOSEMAR LONDERO, 

HELENA ZAPELLO LONDERO, VALMOR MARCHIORO, MARILDE POPIOLEK 

MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A, jose arnaldo janssen nogueira - OAB:19.081-a, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON APARECIDO STADLER 

- OAB:15063-PR
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 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117225 Nr: 8093-58.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99231 Nr: 1841-73.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANA MARIA MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do resultado das buscas de 

endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54079 Nr: 4391-80.2009.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SENGER DE ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca do resultado das buscas de 

endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58339 Nr: 1777-68.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE OLIVEIRA AMARO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95043 Nr: 6854-87.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES SALVADOR, ZENADIA DE 

OLIVEIRA SILVA, AHOS, AGOS, GRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO), AMERICEL S/A - 

Claro Centro Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:OAB/DF 2221/A

 Certifico e dou fé que, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

que, em cumprimento à Seção 16, do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da PARTE REQUERIDA, via DJE, acerca da restituição do prazo 

em relação a intimação da decisão/despacho/sentença/impulsionamento 

de fls. 180, nos termos do art. 221 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1617 Nr: 902-21.1998.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA, JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIRIO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, VALTER LEITE PEREIRA - OAB:4.075

 Ante o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os presentes autos 

com o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98125 Nr: 643-98.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA SOARES BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os presentes autos 

com o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115026 Nr: 6373-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CORREA MESQUITA 

- OAB:20604-A, JOSÉ QUAGLIOTTI SALAMONE - OAB:103587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102016 Nr: 4941-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICIERI FRANCIO, ADELAIDE RIGO FRANCIO, LENOIR 

MARCOS FRANCIO, HELOISA ROTTA FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA SANTA IRENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 264 de 846



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo de suspensão, impulsiono os presentes autos 

com o fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42891 Nr: 5709-69.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO, MAMEDE STELLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MINARI NETO - 

OAB:13.944/MS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B/MS, LUCIANA 

COSTA PEREIRA - OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50984 Nr: 1244-46.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBJETIVA AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU JOSÉ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35636 Nr: 4756-42.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE DE SOUZA DIAS, SIMARA DE SOUZA DIAS, 

MARIA DE LOURDES DE SOUZA, CÍNTIA DE SOUZA DIAS, SIDNEI DE 

SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVINO FERREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 15606 Nr: 2743-12.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO GHISI, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ALBERTO ANDERLE, ANTONIO 

MILTON DO NASCIMENTO, ALFREDO MURARA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT, RAFAELA VITÓRIA MENDES VOLCOV - OAB:17.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87298 Nr: 6795-36.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:/MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte que requereu 

a prova pericial para efetuar o depósito dos honorários periciais indicados 

à fl. 408, no valor de R$ 6.696,00, no prazo de 15 dias, sob pena de ser 

considerada preclusa a prova requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 5034 Nr: 694-71.1997.811.0040

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DOMINGOS DE AQUINO, IVONE DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY MARIA OTERO, VALDETE OTERO, 

WALTER OTERO JUNIOR, VIVIANE OTERO, VANNUCCE OTERO, LEIDIANE 

ALVES OTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA 

AQUINO - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4.708-A, FÁBIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:PR-34019, HAMILTON 

VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 VISTOS.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca do pedido de fls. 584/587.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 503/507.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 5034 Nr: 694-71.1997.811.0040

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DOMINGOS DE AQUINO, IVONE DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY MARIA OTERO, VALDETE OTERO, 

WALTER OTERO JUNIOR, VIVIANE OTERO, VANNUCCE OTERO, LEIDIANE 

ALVES OTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA 

AQUINO - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4.708-A, FÁBIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:PR-34019, HAMILTON 

VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:4929-B

 Ante o exposto, conheço dos embargos e NÃO os provejo, mantendo 

inalterado o ato judicial de fls.503/507.Intime o advogado da parte 

embargante desta decisão via DJE, e, sendo necessário e atuando no 

feito, intime por carta com AR o(s) Procurador(a) Público (CNGC) ou 

ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou 

DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.Cumpra, providenciando 

e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 21 de setembro de 

2016.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005234-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MISAEL COTTA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005234-47.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.934,12; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: MISAEL COTTA TEIXEIRA VISTOS. 1.) A parte requerente 

apresentou pedido de desistência da ação. 2.) Compulsando os autos, 

verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação/contestação, torna-se desnecessária a 

anuência da parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 

4º, do NCPC. 3.) Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. 4.) Custas pela parte autora (art. 90, NCPC). 5.) 

Determino a retirada da restrição veicular junto ao Sistema Renajud. 6.) 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 7.) Transitada em julgado 

esta sentença, e nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, 

arquivem-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001761-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001761-19.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 87.610,71; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME VISTOS. A parte 

requerente apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação/contestação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas pela parte autora (art. 

90, NCPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta sentença, arquivem-se os autos. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002627-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002627-61.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Cuida-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL através do qual a parte embargante 

BANCO LOSANGO S.A., impugna a execução fiscal correlata (Proc. nº 

1003850-83.2016.8.11.0040) contra ele promovida pelo MUNICÍPIO DE 

SORRISO, sob a arguição de nulidade da CDA por ausência dos requisitos 

legais e, no mérito, a redução da multa aplicada. O embargado se 

manifestou em Num. 9238834, rechaçando as teses defensivas, 

pugnando pela total improcedência dos embargos. Em Num. 9636229 foi 

determinada a intimação do embargado para, nos termos da Sumula 392, 

do STJ, proceder a substituição da CDA, indicando a origem e a natureza 

do crédito, disposição de lei em que se fundou a aplicação da multa 

administrativa inscrita na CDA. Devidamente intimado o embargado deixou 

transcorrer o prazo in albis (Num. 10950205). É o relatório. Decido. Pois 

bem, consoante já anunciado por ocasião da prolação do comando judicial 

de Num. 9636229 (determinando a substituição da CDA – Súmula 

392/STJ), a CDA que aparelha a execução correlata (nº. 

1003850-83.2016.8.11.0040) não preenche os requisitos legais, 

notadamente a indicação da origem e natureza do crédito tributário 

excutido (número do procedimento administrativo e do auto de infração), 

bem como do dispositivo de lei em que estaria fundada a lavratura do auto 

de infração, circunstâncias que retiram a possibilidade de ampla defesa do 

executado. Nesta toada, apesar da presunção de certeza e liquidez da 

CDA (artigo 204, CTN), essa presunção é relativa e pode ser ilidida 

(parágrafo único do artigo 204 do CTN), notadamente quando os vícios 

geram prejuízos à defesa do executado, exatamente o caso dos autos. 

Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT, à contrario sensu: 

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO - 

NEGADO PROVIMENTO - SENTENÇA INALTERADA - CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA CDA REGULARMENTE INSCRITA NA REPARTIÇÃO 

ADMINISTRATIVA COMPETENTE - AUSÊNCIA DE LIVRO E FOLHA NA 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NÃO INTERFERE NOS CÁLCULOS E 

TAMPOUCO EXIME O EXECUTADO DE SUA OBRIGAÇÃO - AUSENCIA DE 

VÍCiO A ENSEJAR A NULIDADE DA CDA - NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO. 1 - A ausência de livro e folha, na Certidão de Dívida Ativa, 

como bem exposto na sentença "não interfere nos cálculos, tampouco 

exime o executado de sua obrigação". 2 - A nulidade da CDA não deve 

ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o 

executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema 

processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des 

nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, 

apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 3 - Constante todas as 

informações necessárias a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção 

de certeza e liquidez, não há que se falar em nulidade do título, vez que 

não impossibilitou, em nenhum momento, o exercício do contraditório e da 

ampla defesa, tampouco trouxe algum prejuízo aos Agravantes. 4 - Não é 

necessário que conste o valor dos juros e encargos, bastando que esteja 

prevista a maneira do seu cálculo. 5 - A omissão de qualquer desses 

requisitos não é causa de nulidade da inscrição e do processo de 

cobrança da dívida tributária (artigo 203 do CTN). 6 - Recurso desprovido”. 

(TJMT – 1ª CÂMARA DE Direito Público e Coletivo. Ag 107804/2015. Desa. 

Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 01/12/2015, DJE 15/12/2015) Por fim, 

oportunizada a substituição da CDA, o exequente se manteve inerte (Num. 

10950205), sendo de rigor o acolhimento dos embargos manejados. 

POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

declarar a nulidade da CDA 97/2016, que aparelha a execução fiscal 

correlata (nº. 1003850-83.2016.8.11.0040), com o que EXTINGO tal feito 

executivo. Condeno a parte embargada ao pagamento de custas (parte 

final do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº. 7603/2001), bem como 

honorários de sucumbência no montante de 10% sobre o valor da causa, 

nos termos art. 85, §2º, do NCPC. Sentença não sujeita à remessa 

necessária (artigo 496, §3º, II, do NCPC). Após o trânsito em julgado, 

translade-se cópia da presente sentença para os autos em apenso, 

procedendo-se com o necessário para levantamento dos valores 

depositados judicialmente para conta bancária a ser informada pela 

embargante/executada, no prazo de cinco dias. Após, arquivem-se ambos 

os feitos com as baixas necessárias e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004604-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO ITAUCARD S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1004604-88.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de embargos à execução fiscal 

manejado por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SORRISO, sob a alegação de necessidade de desmembramento da 

execução fiscal correlata (nº. 1003804-94.2016.8.11.0040) em virtude da 

multiplicidade de CDA’s excutidas, circunstância que geraria cerceamento 

de defesa; nulidade das CDA’s por ausência do número do processo 

administrativo e de indicação dos fundamentos legais que originaram o 

débito; nulidade das decisões administrativas por ausência de 

fundamentação e inexistência de ato ilícito passível de sanção, com a 

consequente extinção da execução fiscal correlata (nº. 

1003804-94.2016.8.11.0040) e, subsidiariamente, pela minoração das 

multas aplicadas. Devidamente intimado para impugnar os embargos (Num. 

10042755), o exequente se manteve inerte (Num. 10950209). É o sucinto 

relatório. Decido. Inicialmente, considerando que o embargado/exequente 

deixou de impugnar os embargos decreto a sua revelia (artigo 344, do 

NCPC), sem, contudo, aplicar os seus efeitos, em razão da natureza da 

celeuma (excussão de créditos tributários). Da Prescrição Pois bem, 

analisando detidamente as CDA’s objeto da execução fiscal apensa (nº. 

1003804-94.2016.8.11.0040), constato que três delas estão prescritas 

(39/2016, 40/2016 e 41/2016), visto que os créditos excutidos derivam de 

multa administrativa do PROCON, portanto, trata-se de crédito 

não-tributário sujeito à execução fiscal, cujo prazo prescricional, nos 

termos do artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32, é de cinco anos a partir da 

data em que o crédito se torna exigível. O tema já se encontra 

sedimentado no âmbito do STJ, via Recurso Repetitivo, a saber: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO 

ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXERCÍCIO DO PODER 

DE POLÍCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO 

PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/32. PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA. 1. É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da 

execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado 

do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 

20.910/32). 2. Recurso especial provido”. (STJ – 1ª S. REsp 1105442/RJ. 

Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, J. 09/12/2009, DJe 22/02/2011) Nesta 

toada, constata-se que o vencimento dos créditos tributários estampados 

nas CDA’s excutidas se deu em 28/02/2011 (CDA nº. 39/2016 e 40/201) e 

31/12/2009 (CDA nº 41/2016), sendo, por óbvio, a partir desta data 

exigível do executado. Porém, a execução fiscal somente foi manejada em 

28/12/2016, ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal, sendo de 

rigor o reconhecimento da prescrição quanto à tais CDA’s, extinguindo-se 

o feito executivo quanto a estas. Registre-se, ainda, que as CDA’s cuja 

prescrição se reconhece nesta oportunidade são correlacionadas aos 

processos administrativos nº. 0109-000.924-7 – CDA nº. 41/2016; PA nº 

0111-001.086-0 – CDA nº 39/2016 e PA nº. 0110-000.920-4 – CDA nº. 

40/2016, com o que a análise da nulidade das decisões administrativas se 

limitará aos procedimentos administrativos correlacionados às CDA’s 37 e 

38/2016, quais sejam: 0112.002.431-0 e 0111-001.671-3. Do 

desmembramento da execução fiscal O embargante subsidiou a 

necessidade de desmembramento da execução fiscal no fato de que é 

embasada em cinco CDA’s distintas, circunstância que lhe retiraria a 

possibilidade de ampla defesa. No entanto, sem embargos quanto à 

possibilidade de desmembramento nos moldes pugnados, verifica-se que 

o embargante apresentou defesa de forma exaustiva combatendo todos 

os atos que deram azo às CDA’s (procedimentos administrativos, 

decisões administrativas, etc.), circunstância que, aliada a declaração da 

ocorrência da prescrição com relação a três CDA’s, arrefecem a tese do 

embargante. Posto isso, INDEFIRO o desmembramento, na forma pugnada. 

Da nulidade das CDA’s No que toca a arguição de nulidade das CDA’s pela 

ausência de requisito essencial à sua validade, quais sejam: ausência de 

indicação do número do processo administrativo e de seu fundamento 

legal, registre-se que a nulidade só deve ser reconhecida quando o 

vício/omissão puderem, de qualquer forma, causar prejuízos à defesa do 

executado. Sobre o tema: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO 

MONOCRÁTICA - APELAÇÃO - NEGADO PROVIMENTO - SENTENÇA 

INALTERADA - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CDA REGULARMENTE 

INSCRITA NA REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA COMPETENTE - AUSÊNCIA 

DE LIVRO E FOLHA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NÃO INTERFERE 

NOS CÁLCULOS E TAMPOUCO EXIME O EXECUTADO DE SUA 

OBRIGAÇÃO - AUSENCIA DE VÍCiO A ENSEJAR A NULIDADE DA CDA - 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1 - A ausência de livro e folha, na 

Certidão de Dívida Ativa, como bem exposto na sentença ‘não interfere 

nos cálculos, tampouco exime o executado de sua obrigação’. 2 - A 

nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não 

geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado 

que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das 

formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a 

execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. 3 - 

Constante todas as informações necessárias a Certidão de Dívida Ativa 

goza de presunção de certeza e liquidez, não há que se falar em nulidade 

do título, vez que não impossibilitou, em nenhum momento, o exercício do 

contraditório e da ampla defesa, tampouco trouxe algum prejuízo aos 

Agravantes. 4 - Não é necessário que conste o valor dos juros e 

encargos, bastando que esteja prevista a maneira do seu cálculo. 5 - A 

omissão de qualquer desses requisitos não é causa de nulidade da 

inscrição e do processo de cobrança da dívida tributária (artigo 203 do 

CTN). 6 - Recurso desprovido”. (TJMT – 1ª C. Direito Público e Coletivo. Ag 

107804/2015. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 01/12/2015, DJE 

15/12/2015) In casu, em que pese a ausência de tais informações nas 

CDA’s, certo é que o executado/embargante tinha pleno conhecimento dos 

procedimentos administrativos correlatos, bem como da fundamentação 

legal das multas inscritas em dívida ativa, tanto que impugnou em sua 

inteireza todos os atos que deram azo às CDA’s excutidas, circunstância 

que retira a possibilidade de declaração da nulidade dos títulos, visto que 

inexistiu qualquer prejuízo à defesa do executado/embargante. Sendo 

assim, REJEITO a tese de nulidade das CDA’s excutidas. Da nulidade das 

decisões administrativas Para que uma decisão administrativa seja nula é 

necessária a demonstração contundente de irregularidade, ausência de 

fundamentação e/ou desrespeito ao devido processo legal, em razão da 

presunção relativa de veracidade de que gozam os atos administrativos. 

Sobre o tema, vejamos o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO 

FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – 

APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REINCIDÊNCIA 

– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- 

Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente 

fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há 

que se falar em nulidade. 2- Os atos exarados pela Administração Pública, 

por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, 

a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de 

irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem. 3- Os parâmetros 

estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na 

fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade”. (TJMT – 1ª Câmara de Direito 

Público e Coletivo. Ap 102891/2016. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, J. 

11/12/2017, DJE 18/12/2017) Nestes termos, da análise das decisões 

administrativas combatidas não se constata qualquer irregularidade apta a 

ensejar sua nulidade. Isso porque, quanto à decisão administrativa 

prolatada no PA 0112.002.431-0 (CDA nº. 38/2016), foi constatada e 

devidamente fundamentada, pelo órgão fiscalizador, a existência de 

prática abusiva à legislação consumerista consistente na inclusão de 

cláusulas abusivas e de valores que seriam de responsabilidade do 

fornecedor no contrato firmado entre as partes (Num. 9744746 – p. 2-4), 

quais sejam: tarifa de cadastro, taxa de avaliação, registro de contrato, 

seguro e serviços de terceiros. Aliás, o entendimento externado pelo 

PROCON, por ocasião da prolação da decisão administrativa, encontra-se 

em consonância com a jurisprudência sobre a ilegalidade de inclusão de 

taxas que seriam de responsabilidade do fornecedor, especialmente a 

taxa de registro de contrato, serviços de terceiros não especificados e 

seguro proteção financeira. Portanto, em que pese a legalidade da 

cobrança de tarifa de cadastro e taxa de avaliação, certo é que a taxa de 

registro de contrato, serviços de terceiros e seguro proteção financeira é 

ilegal, circunstância que configura a violação da legislação consumerista 
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apta a autorizar a aplicação de sanção. Vejamos o entendimento do TJMT: 

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO –– COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE 

CONTRATO E CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS – 

CONTRATO POSTERIOR A RESOLUÇÃO Nº 3954/CMN – ABUSIVIDADE 

RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após a 

vigência da Resolução nº 3954/2011, a cobrança de tarifas e serviços 

fica restrita àquelas especificamente previstas na aludida normativa, nelas 

não se incluindo a tarifa de registro do contrato e serviços de terceiros 

não especificado. 2. É abusiva a cobrança efetuada de tarifa e serviços 

nestes moldes, não se podendo transferir ao consumidor encargo que é 

do próprio fornecedor. 3. (...). 5. Decisão monocrática mantida.”. (TJMT – 

2ª C. Ag 131324/2015. Rel. Dra. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, J. 

14/10/2015, DJE 21/10/2015). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - 

REJEITADA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

ANTE A EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PACTUADA – IMPOSSIBILIDADE – 

SEGURO PRESTAMISTA ATRELADO DE FORMA IRREGULAR AO 

CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO (SIMPLES) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É pacífico o entendimento nos 

tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames 

consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. 

Não havendo pactuação expressa entre as partes, é inviável a cobrança 

de capitalização mensal de juros. De acordo com a orientação dos 

Tribunais Pátrios, é abusiva a cobrança sob o título de seguro de proteção 

financeira. Reconhecido o excesso na cobrança, impõe-se ao credor 

restituir o valor cobrado a maior, de forma simples, em obediência ao 

princípio que veda o enriquecimento sem causa”. (TJMT – 1ª C. Ap 

105253/2015. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, J. 02/02/2016, DJE 

15/02/2016). Da mesma forma, a decisão prolatada no PA 0111-001.671-3, 

relativo à CDA nº. 37/2016 (Num. 9744739 – p. 32-33), foi devidamente 

fundamentada, sendo constatado pelo órgão fiscalizador que o 

embargante/executado teria incidido na prática de venda casada 

(consoante anúncio encaminhado à consumidora de Num. 9744739 – p. 

12, bem como enviou cartões de crédito não solicitados pela consumidora, 

as quais são consideradas abusivas e passíveis de sanção. O fato de o 

embargante ter cancelado os cartões da consumidora, por si só, não 

afastam a existência das práticas abusivas anteriormente levadas a efeito 

pelo fornecedor, sendo de rigor a manutenção da decisão administrativa 

vergastada. Ademais, em ambos os procedimentos foi oportunizado o 

contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer mácula apta a anular 

as decisões administrativas prolatadas. Quanto à redução da multa 

aplicada, ao analisar as decisões administrativas correlacionadas (Num. 

9744739 – p. 32-33 e Num. 9744746 – p. 2-4), constato que o órgão 

administrativo, ao fixar a multa, levou em consideração todos os aspectos 

indicados no artigo 57, do CDC, quais sejam: a gravidade das infrações; 

extensão do dano; condição econômica do autuado (instituição financeira) 

e eventual vantagem auferida. Ademais, aplicou as atenuantes e deixou 

de aplicar eventuais agravantes em razão da ausência de certidão da 

turma recursal/não constatação de hipóteses de incidência. Portanto, as 

multas impostas, que, somadas (não prescritas), atingem o patamar de R$ 

4.270,40, sopesadas todas as circunstâncias acima narradas, não se 

mostram abusivas, guardando total consonância com o cenário fático 

delineado. Posto isso, DECLARO a PRESCRIÇÃO dos créditos tributários 

excutidos nas CDA’s 39/2016, 40/2016 e 41/2016, determinando o seu 

imediato cancelamento. No mais, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, MANTENDO INTACTAS AS CDA'S REMANESCENTES. Condeno o 

embargante no pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% do valor da 

causa, nos exatos termos dos artigos 85, §3º, I, do NCPC. Preclusas as 

vias recursais, TRANSLADE-SE CÓPIA A EXECUÇÃO CORRELATA (nº. 

1003804-94.2016.8.11.0040), arquivando-se o presente feito, mediante as 

cautelas de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002074-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ABUJAMRA NASCIMENTO OAB - SP274066 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (EMBARGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Outros Interessados:

ANA HELENA ESMERALDO CANAVARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002074-48.2016.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 5.052.129,32; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

(1118)/[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, 

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. Parte Ré: EMBARGADO: 

ESTADO DO MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Ante as razões apresentadas em Num. 12812123, concedo o prazo 

complementar de 15 dias para manifestação da embargante acerca do 

laudo pericial apresentado. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003469-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003469-41.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 60.733,28; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL (1118)/[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À 

EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Parte Ré: 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de 

embargos à execução fiscal manejado por ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SORRISO, sob a alegação de ilegalidade no manejo da execução fiscal 

correlata (nº. 1003870-74.2016.8.11.0040), visto que as decisões 

administrativas, que deram azo às CDA’s que embasam o executivo 

apenso, pendem de decisão judicial em sede recursal; nulidade dos 

procedimentos administrativos que culminaram com a aplicação das multas 

objeto das CDA’s excutidas; nulidade das multas aplicadas, circunstâncias 

que imporiam a extinção da execução fiscal correspondente. 

Subsidiariamente pugnou pela redução das multas impostas. Devidamente 

intimado para impugnar os embargos (Num. 8838898), o exequente se 

manteve inerte (Num. 10498512). É o sucinto relatório. Decido. Inicialmente, 

considerando que o embargado/exequente deixou de impugnar os 

embargos decreto a sua revelia (artigo 344, do NCPC), sem, contudo, 

aplicar os seus efeitos, em razão da natureza da celeuma (excussão de 

créditos tributários). Pois bem, da análise dos autos se constata que a 

embargante informou que as decisões administrativas que deram azo às 

CDA’s excutidas ainda não transitaram em julgado, visto que pendem de 

decisão em sede recursal, sendo que o embargado/exequente não se 

insurgiu em face de tal afirmação, circunstância que lhe empresta 

verossimilhança. Nos termos do disposto no artigo 53, do Decreto 

2181/1997, a decisão só é definitiva (e passível de execução fiscal) 

quando não couberem mais recursos administrativos, o que, ao que 

consta, não é o caso dos autos. Sendo assim, os embargos devem ser 

acolhidos neste ponto, com a extinção da execução fiscal, a qual poderá 

ser manejada, novamente, tão logo preclusas as vias recursais no âmbito 

administrativo. Por fim, as demais teses arguidas ficam prejudicadas, até 

mesmo porque podem ser modificadas em âmbito recursal administrativo, 

como sobredito, ainda em andamento. Posto isso, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC, extinguindo a execução fiscal correlata (nº. 

1003870-74.2016.8.11.0040) em razão da ausência de decisão 

administrativa definitiva apta a ensejar a execução das multas aplicadas e 

inscritas em dívida ativa. Condeno o embargante no pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência 

que fixo em 10% do valor da causa, nos exatos termos dos artigos 85, 

§3º, I, do NCPC. Preclusas as vias recursais, TRANSLADE-SE CÓPIA A 

EXECUÇÃO CORRELATA (nº. 1003870-74.2016.8.11.0040), 

arquivando-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. Às 

providências.
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Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001210-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da certidão de decurso de prazo, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005985-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI JACOBSEN SERPA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO)

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1005985-34.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: LEONI JACOBSEN SERPA EMBARGADO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Associem-se estes aos autos n. 

1003842-09.2016.8.11.0040. A Lei Específica 6.830/80 trata do não 

cabimento de embargos sem que a execução esteja garantida por 

penhora, fiança ou depósito, pois assim prevê o artigo 16 da Lei acima 

mencionada: “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança 

bancária; III - da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução.” (grifei) Há 

expressa previsão legal acerca da necessidade da garantia da execução 

para que sejam opostos embargos, que sem esta serão inadmitidos. O 

Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de não ser possível 

extinguir os embargos à execução quando da insubsistência da garantia 

do juízo, sem antes oportunizar ao embargante/executado que garante o 

juízo e/ou reforce a penhora insuficiente. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DO BEM OFERECIDO À PENHORA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA A SUBSTITUIÇÃO 

DO BEM. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no 

sentido de que não se pode extinguir os embargos à execução, face à 

insubsistência da garantia do juízo, sem antes intimar o embargante para 

que possa substituir o bem recusado por outro, ou para reforço de 

penhora insuficiente. (AgRg no REsp 477.452/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma,DJ 19/05/2003) 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1109989 SP 2008/0272608-5, Relator: 

Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/11/2013, T1 - PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2013). Assim, determino a 

intimação do embargante para que garanta o juízo nos autos associados a 

este, no prazo de 30 dias, para posterior prosseguimento análise das 

questões suscitadas nestes autos. Com a garantia do juízo nos autos em 

apenso no prazo acima e a intimação da Fazenda Pública, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000501-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPENS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000501-72.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[SUSTAÇÃO DE PROTESTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ESPENS & CIA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. 

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente no Num. 10690851, homologo-os e determino a expedição 

de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes 

do NCPC. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000065-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO)

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000065-45.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 830.212,53; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, EXPEDIÇÃO DE CND]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO Parte Ré: RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Com relação ao novo pedido de suspensão do 

crédito tributário, deve ser reiterado que a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário só é possível, consoante já exaustivamente indicado nas 

decisões exaradas neste feito (Num. 11472283 e 11330307), mediante o 

depósito integral do valor do crédito tributário, na esteira do entendimento 

sedimentado do STJ em sede de repercussão geral. Considerando que o 

autor apresentou pedido de emenda a inicial para inclusão de pedidos 

(Num. 12814400 – p. 15), nos termos do artigo 329, II, do NCPC, determino 

a intimação do réu para indicar, no prazo de quinze dias, sua aquiescência 

à tal requerimento. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que 

pretendem produzir, no prazo de quinze dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão e julgamento do feito. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003401-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARNEIRO BARROS NETO (RÉU)

FERNANDO MARQUES DA SILVA (RÉU)

SEBASTIAO DE LIMA NETO (RÉU)

PABLO BORGES RIGO (RÉU)

JOCIMAR BRUNO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO)

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003401-28.2016.8.11.0040 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

PABLO BORGES RIGO, FERNANDO MARQUES DA SILVA, JOCIMAR 

BRUNO DA SILVA, SEBASTIAO DE LIMA NETO, JOAO CARNEIRO 

BARROS NETO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos 

pelo requerido SEBASTIÃO DE LIMA NETO, suscitando divergência na 

decisão retro, sob a alegação de que não foi levada em consideração que 

o mesmo agiu de boa-fé e não com dolo quanto aos fatos a si imputados 

na inicial. É o sucinto relatório. Decido. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, a 

decisão restou devidamente fundamentada, apesar da discordância do 

embargante, inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o 

entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A contradição que 
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autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER 

DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA - 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016). 

Ademais, as alegações da parte autora de que agiu de boa-fé ao praticar 

os atos indicados na inicial, confundem-se com o mérito, a qual será 

analisada no momento oportuno. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003401-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARNEIRO BARROS NETO (RÉU)

FERNANDO MARQUES DA SILVA (RÉU)

SEBASTIAO DE LIMA NETO (RÉU)

PABLO BORGES RIGO (RÉU)

JOCIMAR BRUNO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO)

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

DENISE DE ABREU E SILVA OAB - MT0019309A-B (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003401-28.2016.8.11.0040 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

PABLO BORGES RIGO, FERNANDO MARQUES DA SILVA, JOCIMAR 

BRUNO DA SILVA, SEBASTIAO DE LIMA NETO, JOAO CARNEIRO 

BARROS NETO Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos 

pelo requerido SEBASTIÃO DE LIMA NETO, suscitando divergência na 

decisão retro, sob a alegação de que não foi levada em consideração que 

o mesmo agiu de boa-fé e não com dolo quanto aos fatos a si imputados 

na inicial. É o sucinto relatório. Decido. Considerando que os embargos 

foram interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos. Contudo, no 

mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. Isso porque, a 

decisão restou devidamente fundamentada, apesar da discordância do 

embargante, inexistindo omissão no julgado e sim contradição com o 

entendimento do embargante, sendo certo que “(...) A contradição que 

autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a 

contradição com a lei ou com o entendimento da parte (grifei) (...)” (TJMT - 

Primeira Câmara Cível. ED nº 45415/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de 

Freitas, J. 10/06/2014, DJE 16/06/2014). Sobre o tema: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER 

DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DA ATUAL NORMA ADJETIVA - 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADMISSÃO - ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS. 1. O Recurso de Embargos de Declaração possui a função 

integrativa, tendo por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou 

contradição. 2. Ausentes os pressupostos de cabimento do recurso 

exigidos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil, impõe-se sejam 

desprovidos. 3. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT – 3ª C. ED 5836/2016. 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, J. 04/04/2016, DJE 15/04/2016). 

Ademais, as alegações da parte autora de que agiu de boa-fé ao praticar 

os atos indicados na inicial, confundem-se com o mérito, a qual será 

analisada no momento oportuno. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006642-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDES DOS SANTOS BERTO LIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 05/06/2018 às 15h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames, laudos e 

tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000771-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECII LIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006754-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SCHUSTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 06/06/2018 às 15h00min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames, laudos e 

tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005177-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERREIRA MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 29/05/2018 às 15h00min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames, laudos e 

tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005156-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOUZA NERES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 
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AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 29/05/2018 às 15h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames, laudos e 

tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005845-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANGELO ZARDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 05/06/2018 às 15h00min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames, laudos e 

tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001435-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DANIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001755-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA TEIXEIRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA CERVO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000891-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000818-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL AVELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001746-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PEREIRA CAMPOS PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. Leandro Augusto Minghelli, 

para o dia 29/05/2018 às 08h00min, na Clinica CEOT localizada atualmente 

na Rua São João número 2194, sala 1, Bairro Vila Romana, Sorriso – MT, 

devendo o periciado comparecer munido de documentos pessoais, 

carteira de trabalho e todos os exames, laudos e tratamentos realizados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR)

MARCIA CLEIA DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 80061 Nr: 5405-65.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMO HERMINIO BARICHELLO TORZECKI, SONIA DE 

FATIMA TORZECKI, CLAUDIO ANTONIO TORZECKI, CRISTINA MARIA 

TORZECKI, PAULO JOSE TORZECKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 99555 Nr: 2194-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA RODRIGUES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 132009 Nr: 6365-45.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOMINGOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MENEGOL - 

OAB:RS0090661, WILLER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 138922 Nr: 10093-94.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JOSÉ SCHREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do(s) 

advogado(s) da parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente 

manifestação acerca da impugnação à execução apresentada pela(s) 

parte(s) requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59099 Nr: 2398-65.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 89879 Nr: 1498-14.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ROSA DE SOUZA FREIRE GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:PROC. FEDERAL

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97623 Nr: 99-13.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRID BURCKHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 103803 Nr: 6830-25.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA LAMBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108474 Nr: 971-91.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR KARLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 120619 Nr: 9671-56.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONY BRAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002929-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA SOARES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002929-90.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LEDA MARIA SOARES 

MENDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Trata-se de reclamação 

proposta por LEDA MARIA SOARES MENDES em face de BANCO DO 

BRASIL S.A., em que pretende a condenação do banco reclamado a título 

de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 

A parte reclamante sustenta que é pensionista do Instituto da Previdência 

Social do Estado de Mato Grosso, recebendo proventos mensais no valor 

de R$1.865,43 (mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três 

centavos) na Conta Salário n. 10861-8, Agência 3931-4, vinculada ao 

banco reclamado que, por sua vez, transfere mensalmente o valor para a 

Conta Corrente n.1000208781, Agência n. 2756, vinculada à Caixa 

Econômica Federal. Aduz que no dia 10-3-2017 o banco reclamado reteve 

o valor de seus proventos, pois que não transferiu para a conta corrente 

vinculada à Caixa Econômica Federal, o que somente ocorreu em 

18-5-2017, ou seja, após o transcurso de 68 (sessenta e oito) dias, 

situação que lhe ocasionou danos morais. A inicial vem instruída com os 

documentos constantes nos Ids. 8138710, 8138726 e 8138751. 

Devidamente citado, o banco reclamado apresenta contestação no Id. 

9837022. Em síntese, sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar a sua 

responsabilidade em indenizar a parte reclamante em dano moral. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 9851398). Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 10081601. Em síntese, rechaça todas as 

alegações feitas pela parte reclamante, pugnando pela procedência dos 

pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência 

do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, os quais 

foram contratados pela parte reclamante na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano 

moral. Incontroverso nos autos a relação negocial existente entre as 

partes, uma vez que a parte reclamante é cliente do banco reclamado, 

possuindo junto a este a Conta Salário n. 10861-8, Agência 3931-4, 

destinada exclusivamente para o recebimento de seus proventos de 

aposentadoria. Igualmente, comprovado nos autos que o banco 

reclamado, no mês de abril/2017, não transferiu os proventos de 

aposentadoria da parte reclamante para a conta corrente por esta 

indicada – Conta Corrente n.1000208781, Agência n. 2756, vinculada à 

Caixa Econômica Federal –, o que somente ocorreu em 18-5-2017, 

conforme se verifica pelos extratos bancários constantes no Id. 8138726, 

situação que inegavelmente prejudicou e pôs em desordem a rotina 

financeira da parte reclamante, fato que ultrapassa os dissabores do 

quotidiano e autoriza a indenização por danos morais. Ressalta-se, por 

oportuno, que incide sobre a instituição bancária a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado na retenção de valor dos proventos da parte 

reclamante conforme acima acentuado. A respeito do serviço defeituoso, 

dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que na medida em que a parte reclamada 

admite a realização de contratação de serviço de conta salário, assume o 

risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe a parte reclamada, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição bancária reclamada à 

incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pela parte reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

banco reclamado, instituição financeira de grande porte, entendo que a 

fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o 

prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR o banco reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e 2) 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 08 de 

novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-51.2018.8.11.0040

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 273 de 846



Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: REGIANE BATISTA SOARES Parte 

Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS I – Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei 

nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, 

(Id 12812044), NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005138-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AMORIM FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: LUCAS AMORIM FERREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: CLARO S/A Ausente assinatura no instrumento de 

procuração que comprove a regular representação da reclamante pelo 

Advogado Dr. Claudino Aleixo Júnior, intime-se o D. Patrono via DJE, para 

que, em 15 (quinze) dias, regularize a representação processual. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002972-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. L. FERRARI & CIA. LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: SORRISO MECANICA AGRICOLA 

E INDUSTRIAL LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: W. L. FERRARI & CIA. 

LTDA - EPP I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 5802964) e, 

com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem 

e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001989-91.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1001989-91.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 05 DE 

SETEMBRO DE 2018 ÀS 15H20MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 02 de maio de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006316-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PINHEIROS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: UEDISON MANOEL ROSENO 

MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 11783027), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001142-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIO GOBBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: ELIZIO GOBBI Parte Ré: 

REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 12343859), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005145-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LISTERNANDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: LISTERNANDE FERREIRA DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte 

reclamante, embora intimada (Id. 11812992), injustificadamente, não 

compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006358-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KESSIA SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: KESSIA SANTOS SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 11834564), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006401-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ALVES DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: VALDECIR ALVES DE GOIS Parte 

Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 

12920367) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o 

mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. II - 

Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes de 

que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste 

processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 

524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006299-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIANO PERES MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: FABIO JULIANO PERES 

MARQUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 11781934), 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da 

CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006325-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EULA JOSE DA SILVA GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: EULA JOSE DA SILVA GOUVEIA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - A parte reclamante, 

embora intimada (Id. 11801059), injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. 

II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002000-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ELIAS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1002000-23.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 05 DE 

SETEMBRO DE 2018 ÀS 16H10MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 02 de maio de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003433-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON DE SOUSA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1003433-33.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 

15.760,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VILSON DE SOUSA VIANA Parte Ré: 

REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Considerando-se o retorno 

dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 23 de abril de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010703-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZIA BATISTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR STEFFLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010703-86.2016.8.11.0040; Valor causa: R$ 32.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIZIA BATISTA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: MOACIR STEFFLER I - Nos termos do 

art. 536 e art. 525 do NCPC, intime-se a parte executada para cumprimento 
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da obrigação de fazer constante na sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Fixo multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de 

descumprimento. II – O prazo para impugnação correrá do decurso do 

prazo assinalado no item anterior, independentemente de nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). III - Decorrido o prazo acima sem cumprimento, o 

que deverá ser certificado, intime-se a parte exequente para requerer o 

que de direito, sob pena de extinção. SORRISO, 26 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010733-92.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA REGINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Processo: 8010733-92.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 

28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CATIA 

REGINA PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A I – Tendo 

em vista o depósito acostado aos autos, bem como a concordância da 

parte exequente, dou por cumprida a obrigação a cargo da executada. II – 

Expeça-se alvará para levantamento da totalidade do valor depositado (Id. 

12488043), observando-se os dados indicados no Id. 10893964. III - Julgo 

extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV – Isento de 

custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 23 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002079-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANDYALA NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1002079-02.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 05 DE 

SETEMBRO DE 2018 ÀS 17H00MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 02 de maio de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011236-16.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D S DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIARA CRISTINA GOMES VILELA OAB - GO32759 (ADVOGADO)

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011236-16.2014.8.11.0040; Valor causa: R$ 25.340,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MOISES DE PAULA Parte Ré: REQUERIDO: D S DE OLIVEIRA 

DISTRIBUIDORA - ME I - Retifique-se o registro do feito, para que passe a 

constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º). III – O 

prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item 

anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou 

nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização do débito 

com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V – Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. VI – Decorrido o prazo acima sem 

cumprimento, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

sob pena de extinção. Sorriso/MT, 26 de abril de 2018. Jacob Sauer Juiz 

de Direito Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 172584 Nr: 4934-05.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO NICHELE DE SOUZA, EGS 

MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Processo: 4934-05.2017.8.11.0040 – código 172584

C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o patrono do Sr. Eduardo Nichele 

de Souza, Dr. Cícero Augusto Sandri – OAB/MT n.º 11912, para que 

cumpra, no prazo de 05 (cinco) dias a decisão proferida na fl. 61, dos 

presentes autos.

 Sorriso/MT, 02 de maio de 2018.

 Kelly Cimi

 Gestora Judiciária em substituição

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001296-44.2017.8.11.0040 REQUERENTE: WILLIAN SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

Trata-se de reclamação proposta por WILLIAN SANTOS DA SILVA em 

face de GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito, referente ao 

Contrato n. 16.271593.4.0, o qual gerou a inscrição em órgão de proteção 

ao crédito no valor de R$84,19 (oitenta e quatro reais e dezenove 

centavos); b) a condenação da parte reclamada a título de danos morais. 

A parte reclamante sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer 
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contração dos serviços ofertados pela parte reclamada, foi surpreendida 

com anotação de seus dados em órgão de restrição ao crédito, ora 

promovidas por esta, referente ao Contrato n. 16.271593.4.0 no valor de 

R$ R$84,19 (oitenta e quatro reais e dezenove centavos). A inicial vem 

instruída com os documentos constantes no Id. 5515373, 5515377 e 

5515374. Audiência de conciliação restou frustrada (Id. 8814207). A parte 

reclamada apresenta contestação no Id. 9016287. Em síntese, argumenta 

a existência de contratação da parte reclamante, representada pelo 

“CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS COM 

RESERVA DE DOMÍNIO”. Aduz que a parte reclamante, na data de 

15-10-2016, adquiriu um fogão 05 (cinco) bocas da marca Mueller Piacere, 

com acendimento automático e da cor branca, tendo quitado apenas três 

das dez parcelas ajustadas, razão pela qual promoveu a inscrição 

impugnada. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Juntou documentos nos Ids. 9016299, 9016315 e 

9016327. É o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as suas 

forças, que não fez qualquer tipo de contratação com a parte reclamada, 

notadamente a contratação de serviços referentes ao Contrato n. 

16.271593.4.0, o qual gerou a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$84,19 (oitenta e quatro reais 

e dezenove centavos). De outro lado, a parte reclamada sustenta a 

existência de relação contratual com a parte reclamante, inclusive com a 

juntada aos autos do documento “CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E 

VENDA DE BENS IMÓVEIS COM RESERVA DE DOMÍNIO” (Ids. 9016299 e 

9016315), supostamente assinados pela parte reclamante. No caso, 

percebe-se que o deslinde da questão está atrelado em saber se as 

assinaturas constantes nos referidos instrumentos são ou não da parte 

reclamante, a depender, portanto, de prova pericial complexa (perícia 

grafotécnica), que foge da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, por não 

se harmonizar com os seus princípios norteadores, notadamente aqueles 

explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto 

Theodoro Júnior: "A prova técnica é admissível no Juizado Especial, 

quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a 

forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O 

perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará 

as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não 

for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do 

técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito 

será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e 

as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE 

IMPRESSÃO DIGITAL. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE 

PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. 1. Considerando que a autora nega seja sua a 

impressão digital lançada no documento da fl. 128 apresentado pela ré, 

impõe-se seja ratificada a sentença de primeiro grau que determinou a 

extinção do feito, porquanto inviável, em sede de Juizados Especiais 

Cíveis, a realização de perícia técnica visando confirmar a autenticidade 

da firma apresentada pela instituição ré, sobretudo porque a autora é 

pessoa idosa e analfabeta. A mídia acostada aos autos evidencia que a ré 

Magazine Luiza afirma a suposta existência de acordo realizado com a 

demandante, o que enseja ainda maior dúvida quanto à existência ou não 

de contratação ou fraude. 2. Em que pese alegue a recorrente não ter 

contratado qualquer empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo 

controvérsia em relação à impressão digital da demandante, necessário o 

exame do documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. Sorriso, 25 de agosto de 2017. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de 

custas e honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 05 de setembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 108862 Nr: 1318-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Intimação do advogado do denunciado Alvaro Luiz Baldin, Dra. Karina 

Romão Calvo, para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações 

finais nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 187620 Nr: 2687-17.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL WILSON LOPES, SANDRO LUCIO 

NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:

 Vistos etc.

Preliminarmente, acosto aos autos Laudo Preliminar de Substância 

entorpecente, extraído via sistema online da POLITEC.

 Apresentada as defesas preliminares nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 15 de maio de 

2018, às 17h00min.

 Proceda-se à intimação e requisição dos denunciados.

Cientifiquem-se o MPE, a Defesa de fl. 73 e a DPE acerca da presente 

decisão.

 Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas às fls. 62 e 72.

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 108957 Nr: 1388-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSA TERTULIANA NUNES, ANDRÉ LUIS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT

 Processo: 1388-44.2014.811.0040 (Código 108957)

VISTOS/KP

Considerando que o patrono do réu foi devidamente intimado e não 

apresentou as alegações finais conforme certidão de fl. 270.

Deste modo, determino a intimação pessoal do acusado para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, constitua outro advogado de sua confiança, para 

que se habilite nos autos e, no prazo legal, apresente memoriais finais e, 

caso não o fazendo, o que deverá ser certificado também, fica advertido o 

réu que será nomeado advogado dativo para tanto, pago pelo Estado.

Certificada a não apresentação de memoriais finais pelo acusado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de abril de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 162466 Nr: 10585-52.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 10585-52.2016.811.0040 (Código 162466)

VISTOS/KP

Considerando que o patrono do réu foi devidamente intimado e não 

apresentou defesa preliminar conforme certidão de fl. 44 determino a 

intimação pessoal do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

constitua outro advogado de sua confiança, para que se habilite nos autos 

e, no prazo legal, apresente defesa preliminar e, caso não o fazendo, o 

que deverá ser certificado também, fica advertido o réu que será nomeado 

advogado dativo para tanto, pago pelo Estado.

Certificada a não apresentação da defesa preliminar pelo acusado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 26 de abril de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179677 Nr: 8925-86.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé que, remeto o presente para intimação para o advogado 

da parte requerida via DJE, para que apresente alegações finais no prazo 

legal.

Fabiane Nascimento

Técnica Judiciária

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6910 Nr: 605-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ TOMAZ LUCENTE, ANA 

TEREZA RIBEIRO, RAFAEL ALEXANDRE LUCENTE, FERNANDA CATARINA 

LUCENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466, 

MARIA APARECIDA LUSCENTI - OAB:OAB/SP 59.888, REGIS DANIEL 

LUSCENTI - OAB:272190/SP, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 Vistos.

Como já consignado às fls. 429 e 431, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o 

decote do valor já penhorado, inclusive por ela indicado às fls. 440/444, 

mormente para que seja possível a análise do pleito de penhora 

"Bacenjud".

Após, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o cálculo apresentado, valendo o silêncio como concordância.

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fl. 429, mormente no que se 

refere à expedição de alvará.

Por fim, uma vez apresentado o cálculo judicial e não havendo 

irresignação da parte executada, CONCLUSOS para análise do pleito de 

penhora "Bacenjud" de fls. 430/430-verso e de fls. 439/439-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221560 Nr: 11347-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR HENRIQUE PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231327 Nr: 19988-97.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAGO MARRAN CENTENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO VITOR LOPES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Não havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 
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disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (a) quais os fatos que ocasionaram o acidente; 

(b) quais eram as condições de visibilidade da pista no momento do 

acidente; (c) a dinâmica do acidente, tais como: velocidade dos veículos 

envolvidos, dentre outros fatores que possam ter influenciado na 

ocorrência do sinistro; (d) se o veículo conduzido pela parte demandada 

invadiu a via em que transitava o autor; (e) se havia sinalização no local; 

(f) se o autor ou o demandado estavam pilotando em alta velocidade; (g) a 

existência de culpa exclusiva ou concorrente das partes; (h) quais os 

danos sofridos pelas partes em decorrência do acidente e a sua 

quantificação e (i) a existência de danos morais e a sua 

quantificação.Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento 

pessoal das partes.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de julho de 2018, às 14h00min, devendo as partes apresentarem rol 

de testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como procederem à sua intimação, conforme determina o art. 455 do 

CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará 

a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.CIÊNCIA à DPE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222466 Nr: 12052-21.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINODET PROD. DE LIMPEZA LTDA EPP, 

BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16034-A-MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT: 6813

 Vistos.

Com relação ao pagamento dos honorários periciais, a parte demandada 

insurge-se quanto ao pagamento de metade do valor destinado aos 

honorários periciais, alegando que a produção de prova pericial compete à 

parte autora, devendo a mesma arcar com tal ônus (fls. 282/282-verso).

Ademais, apresentou irresignação quanto ao valor apresentado pelo perito 

nomeado nos autos.

No ponto, nos moldes do art. 82 do CPC, incumbe às partes proverem as 

despesas dos atos que requerem no processo. No vertente caso, veja-se 

que, na exordial, a parte autora protestou “(...) por todas as provas em 

direito admitidas, periciais, testemunhais, juntada de novos documentos 

(...)” (fl. 10-verso). Já a parte demandada, na contestação, requereu “l) o 

deferimento, a tempo e modo, do direito de produção de prova documental, 

testemunhal, pericial e depoimento pessoal;” (fl. 130-verso).

Ou seja, houve pedido expresso formulado pelas partes para a produção 

de prova pericial.

 Dentro desse contexto, tem vez o artigo 95 do CPC, como assinalado no 

ato judicial de fls. 268/270, assim redigido:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que 

houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver 

requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício 

ou requerida por ambas as partes.” (negrito nosso)

Bem por isso, INDEFIRO o pedido para que os honorários periciais sejam 

arcados exclusivamente pela parte autora.

Dessa feita, INTIME-SE o perito nomeado nos autos para, no prazo de 15 

dias, manifestar acerca das petições de fls. 282/282-verso e de fl. 284, 

notadamente quando à possibilidade de apresentar nova proposta de 

honorários, inclusive, esclarecer se faria a perícia pelo valor proposto às 

fls. 282/282-verso, no importe de R$ 2.000,00.

Após a manifestação do perito, INTIMEM-SE as partes para manifestarem 

no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108409 Nr: 7077-34.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFICIO MILÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 Vistos.

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS ingressou com a presente 

execução em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MILÃO, ambos qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, as partes compuseram amigavelmente, o que fora 

homologado à fl. 281.

Após, a parte exequente informou o cumprimento da avença pela parte 

executada e pugnou pela extinção do feito (fl. 284).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do cumprimento do acordo, a vertente execução atingiu o seu 

desiderato, devendo, então, ser extinta.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do CPC.

CUSTAS conforme acordado.

P.I.C.

Quanto ao pleito incrustrado no item “6” do acordo, muito embora deferido 

às fls. 271/271-verso, não consta nenhum ato de efetivação/constrição.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Posto isso, OFICIE-SE ao Juízo “ad quem”, solicitando seja esclarecida a 

questão, mormente o dispositivo a ser cumprido por este Juízo.Com a 

resposta, independentemente de despacho, DEPREQUE-SE o cumprimento 

do acórdão.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 27542 Nr: 968-09.2005.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENICE SILVA DOS SANTOS - 

OAB:7239 OAB/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) PROMOVA-SE a 

intimação de Força Agrícola Produtos Agropecuários LTDA. e de seus 

representantes Odyr Jaco Weis e Sandra Mara Cadore, por si e como 

representantes, nos seguintes endereços(...)para que, no prazo de 15 

dias, apresentem os documentos contábeis e administrativos, tal qual 

comparecerem no cartório a fim de assinarem termo de comparecimento 

nos moldes do artigo 104, inciso I, da Lei n. 11.101/2005, bem como para, 

no ato de assinatura do termo de comparecimento, depositarem em 

cartório os seus livros obrigatórios, documentos e papeis, nos termos do 

artigo 104, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, além da relação nominal de 

credores que não foram mencionados, eventualmente, no último edital 

publicado, na forma do artigo 99, inciso III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena 

de configurar crime de desobediência, na forma do artigo 104, parágrafo 
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único, da Lei n. 11.101/2005, sem prejuízo da configuração de eventual 

crime falimentar. II-) CERTIFIQUE-SE se todas as determinações 

constantes da decisão que decretou a falência (fls. 269/272) foram 

devidamente cumpridas(...)III-) Para auxiliar o Administrador Judicial, 

PROMOVEU-SE nova pesquisa de bens na Receita Federal, no Detran, no 

sistema Bacenjud (que utilizou o valor da causa para aferir a existência de 

aplicações financeiras) e na Anoreg, conforme documentos que ora se 

juntam, todavia, a pesquisa restou inexitosa.IV-) No tocante ao 

Administrador Judicial, em específico, deverá adotar as seguintes 

providências(...)VI-) Sem prejuízo das providências anteriores e 

independentemente delas, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 

dias, pugnar o que entender de direito. VII-) Após o decurso do prazo de 

manifestação do requerente, conforme item anterior, AO MPE (...)ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 17073 Nr: 3614-31.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, SANDRA MARA CADORE WEIS, LUIZ OGAWA, 

ODYR JACÓ WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) PROMOVA-SE a 

retificação do polo passivo para que passe a constar apenas: Força 

Agrícola Produtos Agropecuários Ltda., Sandra Mara Cadore Weis e Odyr 

Jacó Weis, com a alteração na distribuição e autuação, já que excluído o 

executado Luiz Ogawa.II-) INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 15 dias, informe se pretende manter a suspensão do trâmite 

processual em relação aos coobrigados. III-) Caso não manifeste interesse 

no prosseguimento da execução sobre os coobrigados, AGUARDE-SE o 

descortino da falência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 17072 Nr: 3613-46.2001.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA AGRÍCOLA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, SANDRA MARA CADORE WEIS, LUIZ OGAWA, 

ODYR JACÓ WEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, MIGUEL ANGELO KABBAD - OAB:OAB/MT5717

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) REVOGO o ato judicial 

de fl. 392.II-) INTIME-SE Sandra Mara Cadore Weis nos endereços colhidos 

nos autos da falência, conforme pesquisa ora juntada naquele feito, para 

apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia.III-) Se não 

localizada, INTIME-SE por edital, hipótese na qual, por interpretação 

sistemática, uma vez que se trata de prazo para apresentar defesa, 

desde já NOMEIO a DPE para apresentar resposta, na qualidade de 

curadora especial.IV-) Após as providências anteriores, CERTIFIQUE-SE 

se ocorreu intimação de algum ou alguns dos demandados e não se 

apresentou defesa no prazo legal.V-) CERTIFIQUE-SE, ainda, se a parte 

autora fora intimada para manifestar sobre a resposta de fls. 261/264 e a 

reconvenção de fls. 370/373, conforme despacho de fl. 375, bem como se 

apresentou manifestação tempestiva. Caso não tenha sido intimada, 

AGUARDE-SE o decurso de prazo ou apresentação de resposta pelos 

demais demandados para que a intimação ocorra numa única 

oportunidade.VI-) Por cautela, não obstante o comparecimento 

espontâneo, que supre qualquer vício, CERTIFIQUE-SE acerca da juntada 

do aviso de recebimento da correspondência de fl. 231. VII-) INTIME-SE a 

Massa Falida, pelo seu representante legal, ou seja: pelo administrador 

judicial, para que assuma o polo passivo em substituição da empresa 

Força Agrícola Produtos Agropecuários Ltda. VIII-) PROMOVA-SE a 

retificação do polo passivo para que passe a constar apenas: Massa 

Falida de Força Agrícola Produtos Agropecuários Ltda., Sandra Mara 

Cadore Weis e Odyr Jacó Weis, com a alteração na distribuição e 

autuação.IX-) CUMPRIDOS os itens anteriores, AO MPE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272625 Nr: 3165-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR SOLINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266855 Nr: 29745-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276443 Nr: 6062-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142129 Nr: 1503-88.2012.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

apresentar a certidão de óbito de Olívia Cardoso Coutinho, tal qual para 

manifestar acerca da indicação de Sueli Cardoso Coutinho e Milton Cesar 

Coutinho Filho como herdeiros do espólio.Com a juntada da certidão de 

óbito de Olívia Cardoso Coutinho e não havendo qualquer irresignação 

acerca dos herdeiros Sueli Cardoso Coutinho e Milton Cesar Coutinho 

Filho, desde já, DEFIRO a sucessão “causa mortis”, com a retificação na 

autuação e distribuição.Por fim, considerando que o pleito incrustado na 

petição de fls. 318/320 se trata de questão urgente e para se evitar dano 

irreparável, na forma do artigo 314 do CPC, passo a analisar o pedido em 

questão.(...).Logo, DEFIRO o pleito de fls. 318/320 a fim de permitir que o 

digno advogado da parte autora tenha acesso ao inventário extrajudicial 

do espólio de Luiz Oliveira Coutinho e Olivia Cardoso Coutinho, além do 

que a Serventia Extrajudicial deverá juntar cópia do inventário extrajudicial 

do espólio de Luiz Oliveira Coutinho e Olivia Cardoso Coutinho, nestes 

autos, no prazo de 15 dias.Com esses objetivos, OFICIE-SE ao CRI.No 

mais, não obstante o documento de fls. 323/323-verso revelar que ainda 

não houve nomeação de inventariante, uma vez que o inventário 

extrajudicial vem sendo capitaneado pela Sra. Roseli Cardoso Coutinho, 

pelo princípio da cooperação insculpido no artigo 6º do CPC, INTIME-SE a 

herdeira em questão para que deixe de promover qualquer ato “que atente 

contra o resultado deste e do processo em apenso”, como requerido.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140526 Nr: 11097-63.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LIMA TAVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OLIVEIRA COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar a certidão de óbito de Olívia Cardoso Coutinho, tal qual para 

manifestar acerca da indicação de Sueli Cardoso Coutinho e Milton Cesar 

Coutinho Filho como herdeiros do espólio.Com a juntada da certidão de 

óbito de Olívia Cardoso Coutinho e não havendo qualquer irresignação 

acerca dos herdeiros Sueli Cardoso Coutinho e Milton Cesar Coutinho 

Filho, desde já, DEFIRO a sucessão “causa mortis”, com a retificação na 

autuação e distribuição.Por fim, CONCLUSOS.INTIME-SE. CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9369 Nr: 2028-27.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINTO, MAURO RICARDO EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Vistos.

A parte exequente requer, às fls. 377/377-verso, a baixa da averbação 

que recaiu sobre o imóvel matriculado sob n. 4.832, haja vista que fora 

arrematado em outros autos (Autos n. 2381-33.2000.811.0055 – Código: 

13367).

 Dessa feita, considerando a manifestação expressa da parte exequente, 

OFICIE-SE ao CRI para que, no prazo de 15 dias, promova a baixa da 

penhora oriunda da vertente demanda que recai sobre o aludido imóvel.

Depois, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a 

penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se 

fará essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, foram procedidas pesquisas, nos sistemas Renajud e Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197755 Nr: 12964-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALEXANDRE LUCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA LUSCENTI 

- OAB:OAB/SP 59.888, REGIS DANIEL LUSCENTI - OAB:272190/SP

 Vistos. A parte executada, às fls. 112/115, defende a impenhorabilidade 

do valor bloqueado à fl. 110 (R$ 1.009,23), haja vista o bloqueio ter sido 

efetivado na caderneta de poupança, tal qual se tratar de valores 

referentes ao seu salário. Devidamente intimada, às fls. 118/120, aportou 

aos autos manifestação da parte exequente, pugnando, em suma, pela 

improcedência do pleito de fls. 112/115. Pois bem. (...) Dessa forma, 

DETERMINO a DESCONSTITUIÇÃO da PENHORA de fl. 110. Para tanto, fora 

promovido o desbloqueio do aludido valor, conforme documento a seguir 

juntado. Por outro lado, considerando o contido às fls. 117/117-verso, nos 

termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora em 

dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará essa 

penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora 

do sistema financeiro nacional. Aliás, visualiza-se a precedência antes 

mencionada também no bojo da Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no 

artigo 11, inciso I. De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da 

penhora de dinheiro, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos 

em nome da parte executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, 

como se colhe dos documentos em anexo. Posto isso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102640 Nr: 1522-36.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR ZILIO, TANIA TEREZINHA WALENDOWSKY 

ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plínio Lopes da Silva - 

OAB:35853 OAB/PR, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 17134, CARLOS DE SUPLICY FIGUEIREDO 

BORGES - OAB:OAB/SP:99939, CARLOS HENRIQUE SPESSOTO 

PERSOLI - OAB:138630/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.
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 A decisão de fls. 691/695 nomeou o Sr. José Carlos Gallas para atuar 

como perito do Juízo.

Devidamente intimado para manifestar sobre a impugnação à proposta de 

honorários, a correspondência retornou com o motivo “falecido” (fl. 736).

 Pois bem.

Dessa feita, ante o falecimento do perito nomeado anteriormente, NOMEIO 

como tradutora a Sra. Thaissa Rafaela de Carvalho Juliano Viriato, 

Matrícula n. 32.897, Servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, email: coordenadoria.corregedoria@tjmt.jus.br.

Logo, PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 691/695.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160035 Nr: 9521-64.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALTAZAR ZILIO, TANIA TEREZINHA WALENDOWSKY 

ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS 

ADVISORS CORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO DE MATTOS SABINO 

JUNIOR - OAB:OAB/PR 17134, CARLOS DE SUPLICY FIGUEIREDO 

BORGES - OAB:OAB/SP:99939, CARLOS HENRIQUE SPESSOTO 

PERSOLI - OAB:138630/SP, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 A decisão de fls. 164/165 nomeou o Sr. José Carlos Gallas para atuar 

como perito do Juízo.

Devidamente intimado para apresentar proposta de honorários, a 

correspondência retornou com o motivo “falecido” (fl. 191).

 Pois bem.

Dessa feita, ante o falecimento do perito nomeado anteriormente, tal qual, 

considerando, ainda, se tratar de processo incluso na Meta 2 do CNJ, 

NOMEIO como tradutora a Sra. Thaissa Rafaela de Carvalho Juliano 

Viriato, Matrícula n. 32.897, Servidora do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, email: coordenadoria.corregedoria@tjmt.jus.br, a fim de que 

traduza a carga rogatória para o vernáculo de destino.

Logo, PROSSIGA-SE com o cumprimento da decisão de fls. 164/165.

Sem prejuízo das determinações anteriores, PROMOVA-SE a devolução 

do valor depositado à fl. 179, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273679 Nr: 4017-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARNUBIA PIMENTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. D. T. PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:18303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, na forma do 

artigo 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, condenação essa suspensa na forma artigo 98, § 3º, 

do CPC, uma vez que fora deferido o pedido de justiça gratuita (fl. 

93).P.I.C. CIÊNCIA ao MPE.Após o trânsito em julgado da sentença, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174740 Nr: 16655-11.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLPHO DELCARO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ DAHER 

CORNETTA - OAB:OAB/SP 45.105

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio parcial do valor executado nos autos, como se 

vê às fls. 255/255-verso.

A parte executada fora intimada, como se vê à fl. 258, mantendo-se inerte.

Pois bem.

De início, considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, CONVERTO 

o bloqueio de fls. 255/255-verso em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, observando, então, o 

artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, 

no tocante ao débito principal, alvará em nome da própria parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

No mais, como requerido à fl. 256, considerando que a penhora fora 

apenas parcialmente frutífera, nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do 

CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC 

disciplina como se fará essa penhora por meio de sistema eletrônico 

gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá apresentar 

o cálculo atualizado da dívida, com o decote dos valores que serão 

levantados em seu favor.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275281 Nr: 5205-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO LUIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:292.207-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, em razão de problemas 
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técnicos, não ocorreu a publicação da decisão de fls. 43/43-verso, no 

DJE. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora dos termos da referida decisão, para ciência e 

manifestação. DECISÃO: "Vistos. Trata-se de pedido de busca e 

apreensão, embasado em contrato garantido por alienação fiduciária, pelo 

qual a parte demandante, PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, pretende alcançar o bem que se encontra em posse da 

parte demandada PAULO SÉRGIO LUIS FERREIRA, em decorrência do 

contrato indicado às fls. 11/14. Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do 

Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita apenas da comprovação 

da mora ou da inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”. Em análise aos autos, 

verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do 

demandado retornou pelo motivo “mudou-se” (fls. 36/37), não sendo 

suficiente para caracterizar a mora do devedor. Logo, a notificação 

extrajudicial ou o protesto do título não constituem propriamente a mora, 

apenas servindo ao propósito de comprová-la, de sorte que se mostra 

razoável a mera entrega da correspondência à residência do destinatário, 

o que não fora comprovado. (...) Vale dizer que, se o demandado 

encontrar-se em local incerto e não sabido, poderá ocorrer o protesto por 

edital. Posto isso, INTIME-SE o Banco demandante para que, no prazo de 

15 dias, EMENDE a inicial no sentido de comprovar a mora do devedor, 

mormente pelo protesto por edital, pois a sua falta conduz à ausência de 

um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, sob pena de extinção. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228457 Nr: 17102-28.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que até a presente data não houve retorno das cartas 

precatórias de fls. 97/98, retiradas pelo advogado do autor na data de 

09.02.2018 (fl. 102). Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar a parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, 

comprovando a distribuição das cartas precatórias nas comarcas de 

Barra do Bugres/MT e Maceió/AL, a fim de que seja possível fazer busca 

do resultado da citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 233637 Nr: 22423-44.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

104/104-verso requerendo a complementação das diligências no valor de 

R$ 660,88 (Seiscentos e Sessenta Reais e Oitenta e Oito Centavos), 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficiala 

de Justiça Allana Karen Kawano, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263217 Nr: 27131-06.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN DOMINGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, em razão de problemas 

técnicos, não ocorreu a publicação da decisão de fls. 90/90-verso. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa para publicação da 

mesma, a seguir transcrita. DECISÃO: "Vistos. Conforme certidão de fl. 86 

e petição e certidão de óbito de fls. 88/89, se depara com o passamento 

do demandado Iran Domingues Silva. Dessa feita, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do presente feito, com base no disposto no inciso I do artigo 

313 do CPC. Aliás, a suspensão do trâmite processual é consequência 

inarredável do falecimento da parte. (...) Demais disso, o artigo 313, § 2º, 

inciso I, do CPC, assinala que “falecido o réu, ordenará a intimação do 

autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o 

sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no 

mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”. Dessa feita, o art. 688 do 

CPC determina que a habilitação pode ser requerida tanto "pela parte, em 

relação aos sucessores do falecido", como pelos próprios “sucessores 

do falecido, em relação à parte”. Posto isso, INTIME-SE a parte autora, na 

forma do artigo 688, inciso I, do CPC, para que, no prazo 60 dias, promova 

a sucessão “causa mortis”, indicando os herdeiros, com qualificação e 

endereço, caso inexistente inventário em curso, ou indicando o 

inventariante, com a juntada do termo de nomeação, além da qualificação e 

endereço, se existente inventário em curso, sob pena de extinção anô 

mala. (...) Por oportuno, sem prejuízo da providência anterior, INTIME-SE a 

ex-convivente para, no prazo de 15 dias, indicar nos autos os herdeiros, 

com as qualificações necessárias, como requerido à fl. 88. Vale dizer que 

a diligência anterior não suprime o ônus da parte autora de promover a 

sucessão “causa mortis”, conforme interpretação do artigo 313, § 2º, I, do 

CPC. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136453 Nr: 6709-20.2011.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDA ALVES DE PAULA, DIRCEU 

PEREIRA PAULA, DIRSON PEREIRA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Certifico e dou fé que, até a presente data, em razão de problemas 

técnicos, não ocorreu a publicação da decisão de fls. 118/118-verso no 

DJE. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados das partes dos termos da referida decisão, para ciência e 

manifestação. DECISÃO: "Vistos. A vertente ação monitória fora proposta 

em face de Clarinda Alves de Paula, Dirceu Pereira Paula e Dirson Pereira 

Paula, todos citados à fl. 70. No entanto, verifica-se que os embargos 

monitórios (fls. 73/77) foram apresentados pelas partes Clarinda Alves de 

Paula, Dirceu Pereira de Paula e André Junior Pereira. Ocorre que, além de 

ter incluído na demanda André Junior Pereira, sem que apontado na 

exordial, também somente aportou a procuração outorgada pela parte 

Clarinda Alves de Paula. Aliás, a certidão de fl. 115 aponta a revelia de 

Dirceu Pereira de Paula e Dirson Pereira de Paula, porém, como se vê nos 

embargos monitórios de fls. 73/77, consta o nome Dirceu Pereira de Paula, 

carecendo apenas a juntada da respectiva procuração. Posto isso, por se 

tratar de vício sanável, INTIME-SE a parte demandada para, no prazo de 15 

dias, apresentar procuração “ad judicia” outorgada pela partes Dirceu 
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Pereira de Paula e André Junior Pereira à digna advogada Regina Marília 

de Oliveira, sob pena de revelia, oportunidade em que deverá justificar a 

presença, no polo passivo, de André Júnior Pereira. Sem prejuízo da 

providência anterior, INTIME-SE, desde já, a parte autora para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre a legitimidade passiva de André Júnior Pereira. 

Após, voltem-me os autos conclusos".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 183120 Nr: 1148-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercílio Corrêia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI - NNEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MARIA CAMPOS 

MUZZI - OAB:13160/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AMAURI BORGHI JUNIOR 

- OAB:227.279/SP

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 226 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142186 Nr: 1575-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de que se 

efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158046 Nr: 6641-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRILIO RIBEIRO DANIEL - ME, CLEBERSON 

ADRIANO CORDEIRO, AUDIA VEDOVATI DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, em razão de problemas 

técnicos, não ocorreu a publicação da decisão de fls. 108/108-verso no 

DJE. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte autora dos termos da referida decisão, para ciência e 

manifestação. DECISÃO: "Vistos. Como já consignado em outra 

oportunidade nos vertentes autos (fls. 89/89-verso), conforme se colhe 

do item “04” da composição de fls. 96/97, o não cumprimento da avença 

implicaria no prosseguimento do feito, haja vista que constou 

expressamente do aludido item que o processo ficaria suspenso, não 

ocorrendo a sua novação. Em outras palavras, não houve a formação de 

um título executivo judicial. Tanto não há que o ato judicial de fl. 98 não 

extinguiu o feito. Dessa feita, se não cumpridos os termos do acordo, a 

única solução possível é o prosseguimento da ação executória, 

exatamente como requerido pela parte exequente. Logo, nos termos do 

artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora em dinheiro, ao 

passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará essa penhora por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional. Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada 

também no bojo da Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso 

I. De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de 

dinheiro, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da 

parte executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, 

alcançando ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se 

colhe dos documentos em anexo. Posto isso, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito. ÀS PROVIDÊNCIAS".

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191755 Nr: 8131-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. E. INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS 

LTDA-ME, EDSON WALTER CAVALARI, GERSON RODRIGUES 

GONÇALVES, AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRNACISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, TIAGO MACIEL 

BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERSON RODRIGUES GONÇALVES, Cpf: 

34470980153, Rg: 579977, Telefone 326-6502. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A exequente é credora dos executados do crédito 

proveniente de Cédula de Crédito Bancário nº 721576, com valor original 

de R$ 160.000,00, com data de emissão em 12/09/2012. O executado 

ajustou como garantia fiduciária o veículo: 01 Picador Lippel PDF - 420 

HDR, no valor da dívida. Em que pese ter havido o parcelamento do débito 

para pagamento do empréstimo, os executados não honraram o 

pagamento das parcelas avençadas, ficando em mora com a credora. Os 

executados tornaram-se inadimplentes e não há mais recursos para rever 

o crédito, de forma amigável. Desse modo requer o recebimento da ação e 

deferimento da citação do executado GERSON RODRIGUES GONÇALVES, 

acima qualificado, para que efetue o pagamento do débito corrigido em R$ 

73.371,55, mais acréscimos legais, depesas e custas processuais, bem 

como honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para a execução. 

Podendo a parte executada oferecer Embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, havendo ou não penhora nos autos.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198789 Nr: 13776-94.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DIEGO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFERSON DIEGO GUIMARÃES, Cpf: 

07476389930, Rg: 5421546, brasileiro(a), Telefone 51 9667 3294. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178203 Nr: 20318-65.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEDIN BIASOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S.C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NICOLINI-ME, FERNANDO NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO NICOLINI-ME, CNPJ: 

07101059000115 e atualmente em local incerto e não sabido FERNANDO 

NICOLINI, Cpf: 01334019100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O exequente é credor dos executados por força de um 

Contrato de Honorários de Prestação de Serviços Advocatícios nos autos 

em trâmite na 3ª vara cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, sob o 

código 55498. O pagamento seria feito em 9 prestações. Decorrido o 

prazo, os executados não realizaram o pagamento e o exequente 

considerou a dívida vencida. A empresa/requerida não justficou os 

motivos da inadimplência e se absteu de honrar a dívida após realizado o 

protesto. A exequente tem procurado resolver o impasse de forma 

amigável sem no entanto, obter êxito, não vendo outra forma de resolver, 

que não seja a interposição desta demanda. Assim requer o recebimento 

da ação e deferimento da citação para pagar em 03 dias o débito no valor 

de R$ 10.878,58, devidamente corrigido, e ainda, acrescido de acessórios 

legais, custas, sob pena de lhe serem penhorados bens indicados pelo 

exequente, e deferidos pelo Juízo, sendo que na falta destes, poderão ser 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a dívida. Bens 

estes, independentemente do lugar em que estão, ou se estão sob a 

guarda e posse de terceiros, O executado poderá no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados deste Edital, apresentar embargos, havendo ou não 

penhora de bens. Não sendo efetuado o pagamento em 3 dias e não 

apresentados Embargos, segue a execução em seus termos até a 

expropriação de bens para garantir a dívida, nos termos da lei em vigor.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167938 Nr: 8285-43.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. P. DOS SANTOS-ME, GILMAR PINA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): G. P. DOS SANTOS-ME, CNPJ: 

05612140000134 e atualmente em local incerto e não sabido GILMAR PINA 

DOS SANTOS, Cpf: 82769672134, Rg: 16149645, Filiação: Antonio 

Evangelista dos Santos e Clara Pina dos Santos, data de nascimento: 

08/08/1977, brasileiro(a), natural de Mineiros-GO, casado(a), micro 

empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O exequente é credor dos executados por força da 

Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro - nº 

385/3029379, C/C nº 29963-4, agência 1.249, celebrada em data em 

21/05/2009, para ser restituída em 36 parcelas, vencendo a primeira em 

21/07/2009 e última em data em 21/06/2012. O exequente tentou de todas 

as maneiras possíveis receber seu crédito, sem no entanto, obter êxito. 

Dessa forma requer, o recebimento da presente ação e deferimento da 

citação para que o executado pague o débito no prazo de 03 dias, na 

importância de R$ 162.998,77, acrescidos de correção legal, custas, 

despesas e honorários advocatícios, sob pena de não o fazendo, serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209545 Nr: 1684-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MENDONÇA & SILVA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CIOFFI NETTO - 

OAB:204517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de reiterar a intimação da 

parte autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias, a fim de 

que se efetive o cumprimento do mandado de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151796 Nr: 395-87.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SILVEIRA, LINDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ANDRADE, MARIA SANTIAGO DE 

MATTOS ANDRADE, CLAUDIO EDUARDO DE OLIVEIRA, ARLINDO FRANZ, 

HELLA FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 227-verso e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181186 Nr: 23232-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS REIS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO DOS REIS SOARES, Cpf: 

02245739507, Rg: 19665172, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A autora move contra o requerido a presente Ação de 

Busca e Apreensão por força da emissão de Cédula de Crédito Bancário 

nº 1.00340.0000255.14, em 29/05/2014, no valor de R$ 6.500,00, que 

deveria ser pago em 48 parcelas, vencendo-se a primeira em 29/06/2014 

e a última em 29/05/2018. O requerido alienou fiduciariamente à autora o 

veículo: marca/modelo Fiat Siena ELX 1.0 16V Fire Gas 4P (básico), ano: 

2003, placa MUY 1167. Ocorre que o requerido não cumpriu com o 

acordado, incorrendo em inadimplência, com uma dívida de R$ 9.867,42. 

Foi protestado o título e o requerido ficou inerte. Assim requer o 

recebimento da demanda e deferimento da liminar de busca e apreensão 

do bem, com a citação do requerido, para responder a ação no prazo de 

15 dias. O requerido poderá contestar a ação ainda que tenha efetuado o 

pagamento do débito, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que foram inexitosas as 

diligências para localização da parte demandada, conforme se colhe dos 

autos, DEFIRO o pleito de fl. 78 para a citação por edital.Logo, CITE-SE por 

edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial a digna Defensoria 

Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para apresentar 

defesa.Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito. ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 25 de abril de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264725 Nr: 28225-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante da certidão de fl. 46, remeto os autos ao 

setor de "matéria para imprensa" a fim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209540 Nr: 1680-13.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO DE OLIVEIRA SARMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 51, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze 

dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257919 Nr: 23134-15.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA JOSÉ DA SILVA DUARTE LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante das certidões de fls. 

40/41, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261247 Nr: 25797-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante das certidões de fls. 

189/190, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121981 Nr: 1051-49.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLACIR JOSÉ STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 378/379, 

diante da certidão de fl. 381, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC..

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185506 Nr: 3168-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: QDSdS, AHSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:OAB/MT 7.086-A

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fl. 58 , para tanto, DETERMINO:

I – PROCEDA-SE com a juntada aos autos das informações de 
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detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores negativa.

II - EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e avaliação do veículo 

restrito na decisão anexa.

III – INTIME-SE o executado para, no prazo legal, manifestar sobre a 

referida penhora.

IV - Realizada a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275037 Nr: 4984-49.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, INTIME-SE o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, bem como 

junte aos autos documentos dos bens adquiridos na constância da união, 

sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

Intime-se.

Proceda-se com o desentranhamento da contrafé de fls. 07/09.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276995 Nr: 6560-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QMMGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277190 Nr: 6717-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA 

- OAB:20018/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264618 Nr: 28141-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA GOMES GONÇALVES BOERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR ANTONIO BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

divórcio consensual requerido por Elaine Cristina Gomes Gonçalves Boeri 

e Leocir Antonio Boeri.

 Assim, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do 

matrimônio, que ora se dissolve.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja: Elaine Cristina 

Gomes Gonçalves.

 Para tanto, expeça-se ofício ao cartório de paz e notas do Coxipó da 

Ponte da comarca de Cuiabá – MT, para que proceda com a competente 

averbação.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276433 Nr: 6055-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RDSNDO, RDSNDO, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais) verifico que não há nos autos, a 

demonstração da remuneração do requerido, assim tendo em vista o 

trinômio necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

equivalente a R$ 477,00 (quatrocentos setenta e sete reais), a ser pago 

mensalmente pelo requerido à representante da criança, Banco Bradesco, 

agência 1585-7, conta 0006660 5, a partir da citação.5. EXPEÇA-SE ofício 

a empresa empregadora do requerido (fl. 06) determinando que efetue 

mensalmente o desconto da pensão alimentícia, diretamente da folha de 

pagamento do requerido, depositando na conta corrente informando pela 

exequente (fl. 27).6. Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.7. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).8. 

Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas da lei de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263449 Nr: 27298-23.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDM, AGMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes às fls. 54/55.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Cheila Santos de Morais e Adailton de Andrade.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 207863 Nr: 279-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICI KELLI ZITKOSKI PEREIRA, LEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIO LUIZ LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a Sra. Eliane Penido, representante legal dos 

herdeiros Guilherme Penido Lucas e Gabriela Penido Lucas para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar no bojo do presente feito 

parte dos benefícios pertencentes ao herdeiro Luiz Eduardo Zitkoski, quais 

sejam:a) os valores de verbas rescisórias e de FGTS percebidos em nome 

do de cujus;b) os valores recebidos mensalmente pelo Instituto Nacional 

de Seguridade Social (INSS);c) os valores do seguro DPVAT, dentre 

outros valores arrecadados em nome do falecido.Outrossim, CERTIFIQUE a 

Sra. Gestora Judiciária acerca da manifestação dos herdeiros Guilherme 

Penido Lucas e Gabriela Penido Lucas, devidamente citados à fl. 54;Após, 

INTIME-SE a inventariante, por intermédio de sua procuradora, para dar 

prosseguimento no feito.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156614 Nr: 5233-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NZPFB, MFBB, NZPFB, MD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNZDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, 

NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - 

OAB:10.515 OAB/MT, NORTON ZACARIAS PETERMMANN 

FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:MT- 13-987-B, RENATO FORTUNA DO 

VALLE - OAB:172.653, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório retro, para tanto, cancelo a audiência designada 

para a data de 10.05.2018.

E, prosseguindo-se no feito, vejo que decorreu o prazo para que a 

inventariante desse cumprimento às determinações de fls. 627, itens 01, 

02 e 03.

Posto isso, intime-se a inventariante pessoalmente bem como seu 

procurador para aportar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os 

documentos descritos nos itens 01, 02 e 03, da decisão de fls. 627, sob 

pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).

Decorrido o prazo, com a juntada dos documentos, abro vista dos autos 

ao Ministério Público.

Proceda-se com o necessário para o cancelamento da audiência 

designada nestes autos.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 288 de 846



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245750 Nr: 13359-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINA DE OSTI ALBONETE, IVANICE ALBONETE 

OLIVEIRA, REINALDO ALBONETT, IVANIR ALBONETE RODOLFO, 

MARINES APARECIDA ALBONETTE FELICIO, ERNESTINA ALBONETTE DE 

NOBREGA, LEUVANIR XAVIER OLIVEIRA, LOURDES ALBONETE 

SALVALAGIO, PEDRO SALVALAGIO, MARLENE ALBONETTE DIAS, 

DEUSDELITE VALERIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JESUS NATALINO ALBONETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados em virtude do 

falecimento do Sr. Jesus Natalino Albonette.

A petição inicial apresentada às fls. 04/16, menciona o rol dos herdeiros e 

viúva meeira, dos bens a ser inventariados bem como a partilha atribuindo 

a meação e o quinhão de cada herdeiro.

Com a inicial foram juntados documentos pessoais da viúva meeira e dos 

herdeiros.

É o relato necessário.

DECIDO.

Inicialmente compulsando os autos para efeito de homologação, verifico 

necessário chamar a ordem, no sentido que foi juntado testamento público 

sem a devida distribuição em autos apartados.

No que diz respeito à Escritura Pública de Testamento (fls. 21/23), 

abstrai-se do art. 736 do CPC, que se deve obedecer, no que tange ao 

cumprimento desta, o mesmo procedimento do cumprimento do testamento 

cerrado previsto no art. 735 do CPC.

Com efeito, esta ação visa apenas uma autenticação do estado em que o 

documento foi apresentado em Juízo. Ademais, deve-se observar que a 

ação de apresentação, registro e cumprimento de testamento público tem 

rito próprio, devendo ser distribuída em autos apartados, com a devida 

participação do Ministério Público.

Assim, necessário que se proceda com o desentranhamento das fls. 

21/23, mediante cópia nos autos, para devida autuação em autos 

apartados, sendo ainda que estes deverão ser apensados a este feito.

Posto isso, proceda-se com o desentranhamento das fls. 21/23, mediante 

cópia nos autos, para devida autuação em autos apartados, sendo ainda 

que estes deverão ser apensados a este feito, para posterior recebimento 

e decisão.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270633 Nr: 1677-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE GOMES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que torno sem efeito a certidão por intermédio da qual a parte 

autora foi intimada para se manifestar sobre a falta de citação do 

requerido, tendo em vista a apresentação de contestação pelo PEA em 

26/04/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140093 Nr: 10612-63.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20853/A-MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Certifico que, regularizando a capacidade postulatória do requerido, 

intimo-o novamente para se manifestar sobre a informação de fls. 

223/228, no prazo de 15 (quinze)dias, cientificando-o que, no silêncio, o 

processo será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 8101 Nr: 547-29.1999.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE DA SILVA-ME, DEUSDETE MOURA 

DA SILVA, MARIA APARECIDA BATISTA CARNEIRO DA SILVA, 

FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA FILHO, PAULO FERNANDES CARNEIRO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT

 Certifico que, decorreu em 09/04/2018, o prazo de suspensão concedido 

pelo magistrado na decisão de fl. 250. Sendo assim, intimo o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze ) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122471 Nr: 1515-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO DE MELLO, 

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico que, ante a decisão de fls. 202/205, nos termos do Provimento 

n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos, para que sejam enviados 

ao setor de expedição de matéria para imprensa, a fim de que a parte 

exequente seja intimada para informar os dados para a expedição do 

alvará, v.g., nome do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122471 Nr: 1515-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO DE MELLO, 

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico que intimo o banco requerido para apresentar nova planilha de 

cálculo de liquidaçao de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277680 Nr: 7161-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ RODRIGUES, JOSÉ RODRIGUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTOX S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 33, em razão do cartório 

distribuidor desta comarca não ser oficializado, intimo os requerentes para 

efetuarem o pagamento do valor de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e 

cinco centavos), referente aos emolumentos da distribuição e contadoria, 

a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, devendo juntar o 

comprovante nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277415 Nr: 6911-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME, ALINE DEON, AGRÍCOLA ELO 

VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DE ORLEANS E 

BRAGANÇA - OAB:SP 282.419-A, GIOVANNA MARSSARI - 

OAB:OAB/SP 311015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 277415.

Vistos,

Intime-se a parte para efetuar o pagamento do valor devido ao Distribuidor.

Após, cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como 

mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276697 Nr: 6317-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, DIEGO HENRIQUE 

MACIEL DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ANGELA 

MEDICOS ASSOCIADOS SC LTDA, UNIMED VALE DO 

SEPOTUBA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, SIOMARA 

TENROLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276697.

Vistos,

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando que seja intimado o requerente 

para proceder ao recolhimento das custas e da taxa judiciária.

 Após, cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como 

mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278127 Nr: 7498-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE, 

JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joari Teixeira de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:30.820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 11, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,52 

(cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS. 

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo-a para 

regularizar referida pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando 

que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva 

será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278125 Nr: 7494-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SORRISO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ANTONIO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB-SP 221.271, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, o exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, bem como do valor de 

duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Vila Alta, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277649 Nr: 7136-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação e intimação, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro Jardim Tarumã II, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 145629 Nr: 5322-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARFRIG FRIGORIFICO E COMÉRCIO DE 
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ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:10766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO - 

OAB:20.047 OAB-SP, BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR - 

OAB:131.896-SP

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 27.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 226358 Nr: 15337-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. Alegrini Veiculos Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:OAB/MT: 15.877

 Certifico que, haja vista a certidão retro, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 6.1, impulsiono os 

presentes autos, para que sejam enviados ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser a parte autora intimada, pessoalmente, para que 

comprove o pagamento da diligência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274218 Nr: 4433-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS, JDC.FRUTAL-MG 2ª 

VARA CIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANTONIO DOMINGOS - 

OAB:41839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora, para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça a ser realizada na Fazenda 

Boa Vista, nesta cidade, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Informo 

ainda, que caso não haja manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata 

será devolvida, em conformidade com o que determina o item 2.7.5 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado, alterado pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes 

deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte 

interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para 

manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento 

de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276903 Nr: 6492-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ALTO TAQUARI-MT, SYNGENTA PROTEÇÃO DE 

CULTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSMAR SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora, para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça a ser realizada no Centro 

desta cidade, a ser depositada em guia própria e expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Informo ainda, que caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em 

conformidade com o que determina o item 2.7.5 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado 

pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243008 Nr: 11187-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR LUIZ LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, ANTONIO VAGNER DO PRADO, MARIA ABADIA PRUDENCIO DO 

PRADO, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:OAB/MT 13.824

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de 

fl. 141, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276225 Nr: 5863-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Megatec Equipamentos Rodoviários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI FRONHA, Fronha & Fronha 

Transportes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LUIS TREVISAN - 

OAB:245839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora, para efetuar o 

pagamento de duas diligências ao Oficial de Justiça a ser realizada no 

Centro desta cidade, a ser depositada em guia própria e expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Informo ainda, que 

caso não haja manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será 

devolvida, em conformidade com o que determina o item 2.7.5 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste 

Estado, alterado pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes 

deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da parte 

interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado para 

manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, pagamento 

de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274079 Nr: 4329-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, VILSON ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERT SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CESAR DEL 

GROSSI - OAB:9916-D, JOSÉ CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B

 Certifico que, intimo o advogado da parte autora, para efetuar o 

pagamento de duas diligências ao Oficial de Justiça a ser realizada no 

Bairro Cidade Alta, a ser depositada em guia própria e expedida no site do 
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Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Informo ainda, que caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em 

conformidade com o que determina o item 2.7.5 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado 

pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 124503 Nr: 3496-40.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, UNIU CARDS ADMINISTRADORA E 

PROMOTORA DE CARTÕES LTDA, JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE 

SAMPAIO DE MELO, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15.056/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento à Carta Precatória de código 1274396, em trâmite na 

8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, informando NOS AUTOS DA REFERIDA 

MISSIVA um ponto de referência do paradeiro dos executados, a fim de 

que eles sejam finalmente citados.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 114392 Nr: 4569-81.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVALDO FELIX DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4569-81.2009 (Cód. 114392)

VISTOS, ETC.

Presto as informações requisitadas às fls. retro e, na sequência, restituo 

os autos à Secretaria para prosseguimento dos atos processuais já 

determinados.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 26 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154829 Nr: 3442-69.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALCI CARDOSO BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Ordinária de Implantação de Auxílio-Doença e Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez com tutela antecipada proposta por Dalci 

Cardoso Balieiro em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

para condenar o réu a conceder ao autor o benefício de auxílio-doença a 

partir do ajuizamento da demanda. Em decorrência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago 

até que haja a reabilitação profissional da parte autora ou até que seja 

constatada a recuperação da capacidade para o trabalho, ou, ainda, no 

caso de conversão do benefício em aposentadoria por 

invalidez.Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do 

ajuizamento da demanda incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros 

moratórios serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes. Neste 

sentido:Ementa: PROVIDO. .No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 27 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181364 Nr: 23429-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY LIBERALLI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário proposta por Geny Liberalli Fernandes em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Considerando a sucumbência da 

parte autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios ao 

causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do 

NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa 

sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida ao 

autor.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, 

permanecerá suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a 

adoção das formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129780 Nr: 8619-19.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LAZARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária - 

Aposentadoria por Invalidez/Auxílio-Doença proposta por Sebastião 
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Lázaro dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

para condenar o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário de 

Aposentadoria por Invalidez em valor equivalente a um salário mínimo, a 

partir da interposição da demanda. Por conseguinte, nos termos do artigo 

487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Anoto 

que o alusivo benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual 

recuperação da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 

8.213/91.Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do 

ajuizamento da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros 

moratórios serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes. Neste 

sentido:No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está 

isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art.496, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 26 

de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122917 Nr: 1948-77.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária - 

Aposentadoria por Invalidez/Auxílio-Doença com Pedido de Antecipação 

de Tutela proposta por Edvaldo Casagrande em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), para condenar o réu a conceder ao autor o 

benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor 

equivalente a um salário mínimo, a partir de 17/1/2007 – data do 

requerimento administrativo, bem assim confirmo a tutela provisória de 

urgência concedida, devendo ser descontados os valores pagos em sede 

de antecipação de tutela, até a data da implantação da aposentadoria. Por 

conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Anoto que o alusivo benefício deverá 

ser pago até que seja constatada eventual recuperação da capacidade 

para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91.Outrossim, a correção 

monetária retroagirá a partir do requerimento administrativo do benefício 

incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada 

prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento 

do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão 

aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais 

incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de 

cada vencimento, quanto às subsequentes. Neste sentido:Ementa: No que 

tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art.496, I, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168500 Nr: 9081-34.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETH MIRANDA EIDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Aposentadoria por Invalidez c.c. pedidos de antecipação dos efeitos da 

tutela e de Assistência Judiciária proposta por Odeth Miranda Eidan em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para condenar o réu a 

conceder ao autor o benefício de auxílio-doença a partir do requerimento 

administrativo (26.7.2013, fl. 72) até o prazo de 180 dias - contados do 

laudo pericial, bem assim confirmo a tutela provisória de urgência 

concedida. Em decorrência, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que haja a 

reabilitação profissional da parte autora ou até que seja constatada a 

recuperação da capacidade para o trabalho, ou, ainda, no caso de 

conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.Outrossim, a 

correção monetária retroagirá a partir do requerimento administrativo 

incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada 

prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento 

do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão 

aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais 

incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de 

cada vencimento, quanto às subsequentes. Neste sentido:Ementa.No que 

tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição 

de recurso, proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, 

posto que a presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos 

termos do art.496, I, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171695 Nr: 13234-13.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MAZEPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença com pedido 

Alternativo de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por Nair Mazepa em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), para condenar o réu a conceder a autora o 

benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em valor 

equivalente a renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, a ser calculado pela autarquia ré, a partir de 

7.11.2013 (dia imediatamente posterior à cessação administrativa do 

benefício – fl. 101-v), devendo ser descontados os valores pagos dentro 

do mesmo período. Por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito.Por conseguinte, em 

relação ao pleito de antecipação de tutela, indefiro-o, eis que o benefício 

deferido pode ser executado provisoriamente, porquanto trata-se de 

verba de natureza alimentar e, por conseguinte, dispensa a necessidade 

de concessão da medida provisória pretendida.Anoto que o alusivo 

benefício deverá ser pago até que seja constatada eventual recuperação 

da capacidade para o trabalho, art.46 da Lei n.º 8.213/91..No que tange as 

custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de 

acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, 

proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a 

presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do 

art.496, I, do Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 
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Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166468 Nr: 5971-27.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA FERREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Doença com pedido 

de tutela antecipada proposta por Rosa Ferreira Ramos em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para condenar o réu a conceder 

à autora o benefício de auxílio-doença a partir do derradeiro requerimento 

administrativo do benefício (13/1/2014, fl.38), até o prazo de 180 dias - 

contados do laudo pericial e, por conseguinte, confirmo a tutela 

antecipatória concedida, devendo os valores pagos a título de antecipação 

serem descontados. Em decorrência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do 

requerimento administrativo do benefício incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão aplicados nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a partir da 

citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, 

quanto às subsequentes. Neste sentido:Ementa.No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157568 Nr: 6164-76.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLY RIBEIRO SANTOS, VALTIANE RIBEIRO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação 

Previdenciária c.c. Antecipação de Tutela “inaudita altera parts” para fins 

de Concessão de Auxílio-Doença/Aposentadoria ajuizada por D.R.S., 

representada por sua genitora Valtiane Ribeiro da Silva, contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), condenando o réu a conceder a autora 

o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8.742/93, 

no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data da citação, eis 

que assim fora vindicado na peça de ingresso, bem assim confirmo a 

tutela provisória de urgência concedida, devendo ser descontados os 

valores pagos em sede de antecipação de tutela. Por conseguinte, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinto o processo com resolução 

do mérito.Por conseguinte, em relação ao pleito de antecipação de tutela, 

indefiro-o, eis que o benefício deferido pode ser executado 

provisoriamente, porquanto se trata de verba de natureza alimentar e, por 

conseguinte, dispensa a necessidade de concessão da medida provisória 

pretendida.Anoto que o alusivo benefício deverá ser pago até que sejam 

superadas as condições que lhe deram origem, nos termos do artigo 21, § 

1º, do Decreto 8.742/93., nos termos do art.496, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Finalmente, considerando que a autora atingiu a maioridade 

civil e regularizou sua representação processual, proceda-se com as 

anotações e retificações de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155768 Nr: 4392-78.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Sumaríssima de 

Aposentadoria por Idade a trabalhadora Rural ajuizada por Silia Maria dos 

Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o requerido a conceder a Autora o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade equivalente a um salário mínimo, tendo como 

termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição desta 

demanda (24.5.2013), e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Outrossim, a correção monetária retroagirá a data do ajuizamento 

da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios 

serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os 

quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, 

e de cada vencimento, quanto às subsequentes.No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art.496, I, do 

Novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 131392 Nr: 1114-40.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCINA PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária de 

Auxílio-Doença c.c. Aposentadoria por Invalidez e Antecipação de Tutela 

proposta por Gelcina Pereira Alves em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) e, por conseguinte, REVOGO A TUTELA concedida 

nos autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Considerando a sucumbência da parte autora, condeno-a 

ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerido, o 

qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% 

sobre o valor da causa, ou seja, R$ 306,00 (trezentos e seis reais) em 

razão do zelo e trabalho despendido pelo profissional, ficando suspensa 

sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça concedida ao 
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autor.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, 

permanecerá suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Após o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a 

adoção das formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 49716 Nr: 39-39.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, Michele Beutinger de Mattos - OAB:9122/MT, 

ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, WALESKA MALVINA 

PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da petição de folhas 98/100, bem como, para 

apresentar o seu atual endereço nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 64959 Nr: 6463-63.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VENILDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 475/2007 (Cód. 64959)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 134569 Nr: 4669-65.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade c/c 

assistência judiciária, proposta por Maria Aparecida Ferreira de Souza em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Considerando a 

sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 

85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou 

seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando em relação as 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 16 de abril 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145992 Nr: 5706-93.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5706-93.2012 (Cód. 145992)

VISTOS, ETC.

Diante do teor do r. acórdão proferido pela Instância Superior, intime-se a 

parte autora para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

requerimento administrativo, o qual deverá ser encartado aos autos sob 

pena de extinção da demanda.

Cumprida a determinação supra, o processo deverá aguardar na 

secretaria, por 90 (noventa) dias, para resposta da autarquia, a qual 

deverá ser encartada ao processo pela parte requerente.

Acaso o benefício seja indeferido, desde já reabro o prazo para o 

requerido apresentar contestação, já que a peça de resposta outrora 

apresentada não discutiu o mérito e, consequentemente, para o 

requerente replicar, porquanto restará caracterizado o interesse de agir, 

autorizando o prosseguimento da demanda.

 Anoto, por oportuno, que na oportunidade de se manifestarem nos autos 

as partes deverão se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância.

Lado outro, concedido o benefício pelo requerido, conclusos para 

deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148069 Nr: 7924-94.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA INFANTIL FARIA SANTOS E FERNANDES 

SOCIEDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7924-94.2012 (Cód. 148069)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150348 Nr: 10400-08.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10400-08.2012 (Cód. 150348)

VISTOS, ETC.
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Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 178614 Nr: 20743-92.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE ASSUNÇÃO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, FABIANA BORGES DE OLIVEIRA MORETI - OAB:16476 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20743-92.2014 (Cód. 178614)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 194714 Nr: 10638-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIRA LOPES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10638-22.2015 (Cód. 194714)

VISTOS, ETC.

Ante o teor do acórdão proferido, expeça-se o necessário para o 

arquivamento dos autos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 276879 Nr: 6473-24.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIMAR DE ALMEIDA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO LIMA - 

OAB:19.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6473-24.2018 (Cód. 276879)VISTOS, (...) Isto posto, nos 

moldes e razões acima elencados, com base no artigo 300 do NCPC, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em favor da autora.Assim, 

determino que se proceda com a citação do requerido, perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável ou na pessoa de seu representante 

judicial (NCPC, art. 75, IV c.c artigo 242, §3º) para, querendo, apresente 

reposta no prazo e forma da lei.Havendo a apresentação da peça 

contestatória no interregno legal, intime-se a parte autora para, em sendo 

sua pretensão, impugná-la.Outrossim, no caso dos autos, ante a 

necessidade de realização de perícia médica na parte autora, entendo por 

bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, para tanto, 

nomeio o Drº. Francisco Antônio Canhoto, ortopedista e traumatologista, 

para realização do ato, independentemente de termo de compromisso, que 

deverá responder os quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, 

(NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o necessário 

para designação de data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, 

certificando-se.Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), o que se encontra em 

consonância com o artigo 28 da Resolução nº 305 de 7 de outubro de 

2014, do Conselho da Justiça Federal e de sua Tabela IV, facultando o 

expert justificar as razões pelas quais entende que o valor deva ser 

majorado por este juízo, o que será oportunamente 

analisado.Esclareça-se, ainda, que nos termos da Resolução mencionada, 

a solicitação de pagamento dos honorários periciais poderá ser realizada 

por este juízo após o término do prazo para que as partes se manifestem 

acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o caso, após a realização de 

complementação ou esclarecimento pelo perito (ex vi artigo 29).Se 

fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames 

complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 264500 Nr: 28086-37.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha Bouret De Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 269167 Nr: 157-92.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GONÇALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 100535 Nr: 7599-95.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS IZIDORIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 7599-95.2007 (Cód. 100535)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro e, considerando que não houve 

discordância do executado, HOMOLOGO as planilhas exequendas, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina que o cálculo de 
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liquidação será atualizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir juros e correção até a 

data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105574 Nr: 4317-15.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS PESSOA, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Processo n.º 4317-15.2008 (Cód. 105574)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro e, considerando que não houve 

discordância do executado, HOMOLOGO as planilhas exequendas, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil, obedecendo o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, o qual determina que o cálculo de 

liquidação será atualizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, que fará incidir juros e correção até a 

data da expedição.

 Desde já, autorizo a expedição do(s) necessário(s) alvará(s) de 

levantamento.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se novamente a parte 

exequente para se manifestar em prosseguimento e, nada sendo 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, volvam-me conclusos para 

extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 26339 Nr: 2822-72.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI VALÉRIA MACIEL, PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 Processo n.º 2822-72.2004 (Cód. 26339)

VISTOS, ETC.

Em atenção ao pedido de destaque dos honorários contratuais, o artigo 

22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 aduz que estes são exequíveis a qualquer 

momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte autora, 

mediante dedução da quantia devida a parte exequente, razão pela qual 

determino seja implementado tal expediente.

No mais prossiga-se no cumprimento do decisório de fl. 354, 

destacando-se os honorários contratuais do montante a ser recebido pela 

autora e, após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências

Tangará da Serra/MT, 19 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 276878 Nr: 6471-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BRANDÃO DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6471-54.2018 (Cód. 276878)

VISTOS, ETC.

Analisando o presente feito, verifico que o pedido de liquidação de 

sentença foi interposto em autos apartados. Todavia, não foi possível 

vislumbrar a ocorrência das exceções legais que autorizam esta prática, 

já que via de regra, esta peça processual deve ocorrer no processo 

originário.

Desta feita, determino que seja CANCELADA a distribuição da atual 

demanda, e após, que sejam desentranhados os documentos 

protocolados neste processo e em prosseguimento, que sejam juntados 

em sua ação originária de Cód. 166481.

Após, volvam-me conclusos para apreciação do pedido.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 13 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 21790 Nr: 1024-13.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DA SILVA CASTANHO 

MAX - OAB:3.779

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 296-V.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153486 Nr: 2148-79.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

169/172, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 122775 Nr: 1830-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 297 de 846



 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEBL, AMBDS, ADPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AQUILA BORGES DE LIMA - 

OAB:20.718/0

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$10.239,68, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 794, I, 

CPC) - PAGAMENTO DO TRIBUTO EXECUTADO NA ESFERA 

ADMINISTRATIVA - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - 

AFASTADA - APELO NEGADO. 1. O pagamento do tributo na esfera 

administrativa não implica o cancelamento da inscrição em dívida ativa (art. 

26 da Lei 6.830/80), mas o reconhecimento do pedido (art. 26 do CPC), (...) 

(TJMT, Ap, 79297/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/01/2012, Data da 

publicação no DJE 20/01/2012)g.n.Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 185456 Nr: 3140-69.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZÉLIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para que diga acerca da manifestação 

de fls. 119v, esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob 

enfoque nos autos. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 224461 Nr: 13738-48.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora para que diga acerca da manifestação 

de fls. 122v, esclarecendo acerca da efetiva implantação do benefício sob 

enfoque nos autos. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137120 Nr: 7430-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARMANDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que no cálculo de fls. 

84/85 não constam os valores pormenorizados (correspondente a 

correção monetária e correspondente aos juros)referente aos honorários 

sucumbenciais, ocorre que, o sistema e-PrecWeb exige a aludida 

informação quando da expedição da RPV, diante disso, intimo a parte 

exequente para que decline o montante pormenorizado dos honorários de 

sucumbência, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 217989 Nr: 8329-91.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8329-91.2016 (Cód. 217989)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos verifico que os orçamentos imbricados ao feito às fls. 

233/235 encontram-se desatualizados, razão pela qual, intime-se a parte 

autora para o aporte de novas cotações, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 02 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165510 Nr: 4207-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS SANTOS, INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Processo n.º 4207-06.2014 (Cód. 165510)VISTOS, ETC.(...)nos moldes e 

razões acima elencados, com base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em favor da autora para a 

implantação imediata do benefício amparo social, devendo a medida ser 

implantada no máximo em 10 dias pelo requerido, sob pena de aplicação 

de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de astreintes. 

Prosseguindo, compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada 

a se manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o 

laudo apresentado. De outro viés, o requerido deixou transcorrer in albis o 

prazo assinalado para manifestação.Destarte, HOMOLOGO o laudo 

pericial encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos 

honorários correlatos.Finalmente, tendo em vista a desnecessidade de 

produção de outras provas, declaro encerrada a instrução processual e 

determino que os autos sigam com vista às partes para a apresentação 

das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo legal.Após, 

conclusos para deliberação.Às providências.Tangará da Serra/MT, 03 de 

abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

5ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1476 Nr: 184-81.1995.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOTAL RETIFICADORA DE MOTORES TANGARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA VINCULAÇÃO 

EFETUADA NOS AUTOS, BEM COMO AO ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR QUANTO AO TEOR DA PETIÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA ACOSTADA AS FLS. 361-363

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135793 Nr: 5997-30.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBERO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH BARBOSA 

CAMACHO - OAB:11335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA ACOSTADA AS FLS. 210/210 

VERSO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 28969 Nr: 2874-34.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS ADRIANO GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 4217-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR TADEU OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA 747 LTDA, ALFREDO EDSON 

LUSCENTE, MARIA APARECIDA LUSCENTI, HELOISA ROSA LUCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS N.º 4217-11.2018.811.0055 - 273907 ESPÉCIE: USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO PARTE AUTORA: VALCIR TADEU OPOLSKI PARTE RÉ: 

IMOBILIÁRIA 747 LTDA e ALFREDO EDSON LUSCENTE e HELOISA ROSA 

LUCENTE e MARIA APARECIDA LUSCENTI CITANDOS: RÉUS AUSENTES, 

INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS. DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/03/2018 VALOR DA CAUSA: R$ 30.000,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, inciso I, do Código de 

Processo Civil, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO proposta por VALCIR TADEU OPOLSKI, CPF 

476.459.389-00, RG 583518 SSP/MT em desfavor de IMOBILIÁRIA 747 

LTDA, pessoa jurídia de direito privado, CNPJ 03.256.955/0001-00MARIA 

APARECIDA LUSCENTI, CPF 362.898.178-68, ALFREDO EDSON LUSCENTI, 

CPF 711.339.418-34 e HELOISA ROSA LUSCENTE, CPF 970.194.398-49, 

requerendo a MATRÍCULA DO IMÓVEL localizado no Lote n. 06, Quadra 

18, Loteamento denominado JARDIM AEROPORTO, Imóvel urbano 

pertencente a Matrícula mãe n. 2.130 do Livro n. 02 - REGISTRO GERAL do 

1º Ofício de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, com área 

superficial total de 647,05, alegando posse mansa, pacífica e exclusiva, 

sem constrangimento. Requer registro da aquisição da propriedade pela 

USUCAPIÃO, abrindo-se a Matrícula para o Imóvel em nome do 

Requerente. VALOR DA CAUSA R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: IMÓVEL localizado no Lote n. 06, 

Quadra 18, Loteamento denominado JARDIM AEROPORTO, Imóvel urbano 

pertencente a Matrícula mãe n. 2.130 do Livro n. 02 - REGISTRO GERAL do 

1º Ofício de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, com área 

superficial total de 647,05. DESPACHO: Vistos, Cuida-se de ação de 

usucapião extraordinário ajuizada por Valcir Tadeu Opolski em desfavor 

de Imobiliária 747 Ltda., do lote urbano 06, quadra 18, do loteamento Jardim 

Aeroporto, Tangará da Serra/MT. Verificadas irregularidades na inicial, 

ante os fundamentos postos à fl. 32, determinou emenda à inicial, com o 

fim de esclarecer as pessoas que integram o polo passivo e indicação dos 

confinantes, bem como para colacionar aos autos cópia da matrícula do 

imóvel objeto dos autos. Às fls. 34/35 o requerente indicou os confinantes 

do imóvel e indicou Alfredo Edson Lucente, Heloisa Rosa Lucente e Maria 

Aparecida Lucente como integrantes do polo passivo da demanda. Além 

disso, juntou aos autos cópia integral das matrículas n.º 2130, 34.713 e 

34.714 do Cartório de Registro de Imóvel, laudo de vistoria e memorial 

descrito às fls. 36/51. Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser 

revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação. Destarte, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, com a inclusão de AlfredoEdson Lucente, Heloisa 

Rosa Lucente e Maria Aparecida Lucente no polo passivo da presente 

lide. Citem-se os requeridos e os confinantes do imóvel indicado nos 

autos, pessoalmente, para que, querendo, apresentarem resposta, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do Código 

de Processo Civil. Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

eventuais interessados, nos termos do artigo 259, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Notifiquem-se, pela via postal, os representantes das 

Fazendas Municipal, Estadual e da União para que manifestem eventual 

interesse, remetendo-lhes cópias dos documentos juntados nos autos 

pela requerente. Após, abra-se vista ao representante do Ministério 

Público. Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do 

mandado com os benefícios do §2º do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. Às providências. Tangará da Serra - MT, 27 de abril de 2018.

Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento 

n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162566 Nr: 14038-15.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DELCARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO DIAS, MARLENE SILLES DIAS, PAULO 

DIAS, MARIA ODETE ALVES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA EXPEDIDA PARA A 

COMARCA DE NOVA MONTE VERDE-MT ACOSTADA AS FLS.210/239, 

BEM COMO MANIFESTAR ACERCA DAS CORRESPONDENCIAS 

DEVOLVIDAS QUANTO A INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS DO LAUDO DE 

AVALIAÇÃO ACOSTADO AS FLS. 170, ONDE AS CORRESPONDENCIAS 

FORAM DEVOLVIDAS SEM EXITO, NO PRAZO LEGAL
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143377 Nr: 2895-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SOARES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO ACOSTADA AS 156, BEM COMO REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254466 Nr: 20278-78.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, ADVOCACIA BRIDI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PAULO GALERA MARI, BANCO 

BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCA NTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, NELSON WILLIANS FRATONI - 

OAB:128341/OABSP

 Vistos,

Intime-se as partes adversas dos processos cujos honorários 

sucumbênciais são objeto do presente feito, por meio de seus respectivos 

patronos, para que inforrmem o montante convencionado e pago a titulo de 

honorários sucumbênciais em favor do patrono do Banco Bradesco 

Leasing S/A Arrendamento Mercantil.

Sem prejuízo de tal deliberação, considerando-se a natureza da lide reputo 

conveniente o saneamento em audiência, para tanto designo a emsma 

para o dia 26 de junho de 2018, às 14:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 242658 Nr: 10913-97.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO JARDIM CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENZETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA, BIANCOGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, FERNANDA FAVETTI CAMPOS - OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JACOBSON NETO - 

OAB:215.251-B, RENATO LUIZ GAVA - OAB:MT 13.024, TIAGO LANNA 

DOBAL - OAB:12233/ES

 Vistos,

Oficie-se às empresas Real Brasil e IPC solicitando-se orçamentos para a 

realização da pericia pretendida pelo requerido.

Outrossim, considerando-se as peculiaridades do feito, principalmente 

atinente aos custos e despesas do processo frente ao bem da vida 

pretendido, reputo oportuno o saneamento em audiência.

Assim, designo audiência para o saneamento do feito a ser realizada no 

dia 12 de juno de 2018, às 14: 00. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211569 Nr: 3265-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PAULA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, MANOEL ALVES NETO - OAB:OAB/SP 

319031, VANESSA ALMEIDA LOPES - OAB:OAB/SP 341367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 Vistos

Em que pese a fixação de garantia, real ou pessoal não seja essencial a 

celebração de acordo é elemento que pode integrar o mesmo, inexistindo 

qualquer ilegalidade no comportamento do requerido que apresenta 

objeção a celebração do acordo, apesar da existência de consenso entre 

as partes quanto ao montante do débito e respectivo parcelamento.

Assim, inviável a homologação de acordo em que há dissenso, ainda que 

parcial e pontual.

Contudo, considerando-se o inequivoco interesse de ambas as partes 

quanto a solução consensual, designo audiência de conciliação para o dia 

15 de agosto de 2018, às 14:00 a ser realizada diretamente neste Juízo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 25681 Nr: 1890-84.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SIMPLICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, Danilo Gusmão P. Duarte - OAB:8.086/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito do valor 

correspondente a duas (02) diligências, necessárias para o cumprimento 

do mandado de penhora e avaliação no bairro Santa Terezinha nesta 

cidade, ao qual será acrescido a importância relativa à tarifa bancária, 

cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182066 Nr: 24154-46.2014.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMOPEL RETIFICADORA DE MOTORES E 

PEÇAS LTDA, DECIO RODRIGO FRARE, ALEXANDRE TADEU FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EXTRATOS JUNTADOS PELA PARTE AUTORA ACOSTADA 

AS FLS. 258/492, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173844 Nr: 15610-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para comprovar nos autos a 

publicação do edital de citação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273979 Nr: 4273-44.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDO, CINTIA FERNANDES LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação E INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 30/05/2018, 

AS 13h00min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE”, devendo informar o endereço atualizado da 

referida requerida para fins de proceder a citação e intimação da mesma 

para a audiência, informando nos autos com urgência, bem COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275303 Nr: 5225-23.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERSENY PEREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. E. TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação e INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 23/05/2018, 

AS 14h30min Horas, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A 

INFORMAÇÃO “ MUDOU-SE”, devendo informar o endereço atualizado da 

referida requerida para fins de proceder a citação e intimação da mesma 

para a audiência, informando nos autos com urgência, bem COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 160341 Nr: 10106-19.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, LOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO SACCHETTO - 

OAB:86,581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO SACCHETTO - 

OAB:86581, SAMUEL CATTINI DE MELLO - OAB:22805/O

 Vistos em Correição.

 1. Oficie-se ao Juízo de Cambé-PR para que devolva a Carta Precatória 

expedida nos autos, devidamente cumprida.

 2. Com esta nos autos vistas ao Ministério Público como requerido. Após, 

à Defesa para que apresente suas alegações finais.

3. O juiz é o destinatário das provas e estas servem para formar o seu 

convencimento acerca dos fatos que lhe são apresentados. Por isso 

entendo que as provas pretendidas pela defesa às fls. 314 não trarão 

maiores esclarecimentos para o deslinde da questão, motivo pelo qual 

indefiro tal pedido.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 277006 Nr: 6577-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EMERSON SANTOS, ANDERSON DE 

SOUZA ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:23334/MT

 Em suma, além da necessidade da manutenção da ordem pública, 

presentes também os requisitos da conveniência da instrução criminal e 

garantia da aplicação da Lei Penal neste sentido. Face ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva dos flagranteados 

JOSÉ EMERSON SANTOS e ANDERSON DE SOUZA ALVES DA CRUZ, 

pois presentes os fundamentos da garantia da ordem pública, 

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei 

penal, nos termos dos art. 282, I e II, art. 312 c/c art. 313, I, todos do CPP. 

.Assim, concedo a autorização judicial para quebra de dados a ser 

realizado no aparelho celular apreendido com o Anderson de Souza Alves 

da Cruz, termo de apreensão de fls. 106.Atente-se a autoridade policial às 

cau te las  necessá r i as . I n t ime -se .  Cumpra -se .Expeça -s e  o 

necessário.Tangará da Serra, 26 de abril de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 251868 Nr: 18219-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BONFIM CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 11208B, HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698, HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, 

LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 Executivo de pena nº. 18219-20.2017 – cód. 251868

Reeducando: Fernanda Bonfim Correa.

 Vistos em Correição.

A recuperanda Fernanda Bonfim Correa, atualmente em regime 

semiaberto, postulou à fls. 139/140 autorização para trabalhar aos fins de 

semana; e às fls. 146 requer autorização para viajar até a cidade de 

Vera/MT para visitar seu filho no período de 30/04/18 a 04/05/2018.

O representante do Ministério Público manifestou-se favorável aos pleitos 

às fls. 149 e 152.

É a síntese. DECIDO.

 Tendo em conta que o Juízo das Execuções deve primar pela plena 

ressocialização do condenado, DEFIRO o pedido de autorização de viagem 

pelo período de 30/04/18 a 04/05/18 com base no art. 122, I da LEP.

Determino que seja expedido ofício ao Cadeia Pública Feminina para 

informar acerca da autorização de viagem concedida a reeducanda 

Fernanda Bonfim Correa, com ida dia 30 de abril e retorno previsto para o 

dia 04 de maio.

De igual modo DEFIRO o pedido de autorização para que a recuperanda 

possa trabalhar, aos fins de semana sendo aos sábados das 13h às 

18h30; e aos domingos das 07h às 12h, ambos nas feiras do produtor 

conforme endereço de fls. 139.

Comuniquem-se as autoridades competentes, a fim de que tomem ciência 

da autorização de trabalho.

Serve a presente como autorização de viagem.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra, 27 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 169496 Nr: 10437-64.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MARCIO AGUILERA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Proc. 10437-64.2014.811.0055 - Cód. 169496

Vistos em Correição.

Trata-se de ação penal em tramite em desfavor de Jean Marcio Aguilera 

da Conceição, denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 180, 

caput, do Código Penal.

O réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, fls. 69, 

porém, o mesmo não cumpriu com as condições impostas em audiência, 

sendo certo que não faz jus à suspensão condicional do processo.

Assim, nos termos do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95, REVOGO a 

suspensão condicional do processo.

Dando prosseguimento ao feito e analisando a defesa preliminar 

apresentada pelo réu, não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de agosto de 2018, às 13h45min. No 

ato, sendo possível, proceder-se-á à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em 

seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se e cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, 18 de Abril de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 258766 Nr: 23872-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA, 

LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Ante o exposto, e por tudo mais que restou demonstrado nos autos do 

presente feito criminal, e em consonância com a jurisprudência acerca do 

assunto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

deduzida pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado WILLIAN 

HENRIQUE DE MELO SILVA pela prática do delito de Trafico de 

Entorpecente previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.Para 

ABSOLVER o acusado WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA quanto ao 

crime capitulado no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, bem como 

ABSOLVER o acusado LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA em relação a 

ambos os delitos - art.33, Inciso III e 35 da Leia n° 11.343/06, uma vez que 

os fatos não restaram devidamente comprovados nos autos, e por força 

do Princípio do in dubio pro réu, nos termos do art. 386, VI do CPP. DEFIRO 

ao réu o direito de recorrer em liberdade.Para tanto, expeça-se o 

competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos acusados WILLIAN 

HENRIQUE DE MELO SILVA, o qual deverá ser colocado em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Considerando a absolvição do 

denunciado Leandro Morais de Almeida, nos termos do art. 337 do CP 

DETERMINO a restituição ao acusado, do valor da fiança depositado às fls. 

50, bem como do valor apreendido as fls.29, devendo o mesmo ser 

intimado para no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer o numero da conta 

para tal providência, sob pena de perdimento do aludido valor.Isento os 

Réus ao pagamento de custas e despesas processuais.Da sentença, 

intime-se o Ministério Público, a Defesa e os denunciados, pessoalmente, 

indagando-lhes sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante 

termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT..Tangará da 

Serra - MT, 25 de abril de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 48122 Nr: 2270-73.2005.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MURARO, LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - 

OAB:25/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, ROSELI SALETE SIMIONI - OAB:PE/22717

 Diante do exposto, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 

todos do Código Penal declaro extinta a punibilidade dos réus LUIZ 

MARIANO BRID e JAIME LUIZ MURARO, pela superveniência de prescrição 

da pretensão executória do título penal.Recolham-se eventuais mandados 

de prisão em aberto.Após o trânsito em julgado, procedam-se todas as 

comunicações necessárias, inclusive no Cartório Distribuidor, 

arquivando-se os presentes autos.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Às providências.Tangará 

da Serra, 26 de Abril de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 222094 Nr: 11766-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dickson Diego Campos 

Debesa - OAB:22.483/MT

 NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER a Intimação do Sr. Francisco Edvaldo de 

Souza por não encontrá-lo. No local, com a proprietária que informou tratar 

do seu ex-companheiro a informação foi a de que não mais reside e não 

soube precisar o local exato. Informo que deixei uma cópia do mandado 

em suas mãos para contato, ainda no mês de março, o que até a presente 

data não ocorreu. Nas várias tentativas de ligações para o número do 

telefone celular disponibilizado no mandado a sonorização foi caixa postal. 

Nestes termos, devolvo o mandado na central para os devidos fins e 

aguardando nova determinações. Dou fé. Tangará da Serra, 17 de abril de 

2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 252025 Nr: 18410-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE, LVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHNPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11323

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto as fls. 364/406 dos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 215135 Nr: 6112-75.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO VASQUES CAPARROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Proceder a intimação do Advogado do réu para se manifestar acerca das 

Certidões dos Oficiais de Justiça as fls. 50 e 52 dos autos, (não intimação 

da testemunha arrolada pela defesa Sr. Antônio Vicente dos Santos e não 

intimação do Réu Claudio Vasques Caparroz).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 247299 Nr: 14623-28.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES, JEFFERSON 

FRANCISCO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA PENHA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 19/09/2018, às 16h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDJA DE ANDRADE DIONIZIO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/10/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PEREIRA ALMEIDA MOKVIANSKI (REQUERENTE)

ALAN JUNIOR MOKVIANSKI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO QUEIROZ OAB - MT23393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/10/2018, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001102-62.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR SAMPAIO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/10/2018, às 09h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA COELHO DE BRITO COSTA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 04/10/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000970-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES OAB - MT24126/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/06/2018, às 08h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011022-77.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE NICOLAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

 

VISTOS. Em miúdos, o exequente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, alegando a 

existência de omissão no dispositivo da sentença. Posteriormente os 

autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise do processado, 

verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que este foi 

devidamente intimado e permaneceu inerte. Todavia, em respeito ao 

princípio da simplicidade e celeridade que rege os atos processuais no 

âmbito do Juizado Especial Cível, entendo por acolher o requerimento 

realizado após sentença terminativa. ANTE O EXPOSTO, opino por 

conhecer, mas não acolher os presentes embargos de declaração, 

considerando inexistir vício na r. sentença. Porém, como mencionado 

alhures, em respeito aos princípios que regem o microssistema dos 

Juizados Especiais, acolho o requerimento realizado após sentença 

terminativa. Para tanto, remeta-se os autos à Secretaria desde Juizado 

Especial para que esta certifique o montante total dos depósitos 

vinculados a este processo. Após, intime-se o exequente para 
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manifestar-se no prazo legal. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 16 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010579-97.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA FRANCISCA VIANA ARRAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SACA (EXECUTADO)

 

Procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, para que 

dentro do prazo legal se manifeste nos autos, requerendo o que entender 

de direito, face a devolução do AR.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERREIRA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo o Requerente, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011610-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo o requerente, por meio de seu procurador, para requerer o entender 

de direito no prazo legal.

Manifestação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001537-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS SANSON GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE GALDINO BARREIROS OAB - MT0014167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto pela Reclamada. INTIMO a 

Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000061-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010497-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO REINA SILVANO DE SOUSA (REQUERENTE)

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANIA MARCIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001035-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011022-77.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE NICOLAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE OAB - MT0017098A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que consultando o SISCONDJ constatei que existe o valor R$ 

3.772,10 vinculado aos presentes autos. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 248169 Nr: 15239-03.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ITALO VILA NOVA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSY PADILHA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENITA EGINA DE 

ASSUNÇÃO CARVALHO - OAB:20643-O/MT

 Intimo as partes por meio de seu advogado,a acerca da audiência de 

conciliação designada para o dia 06 de junho de 2018 às 08h45min

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 

REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE

EDITAL N.11/2018-DF

O EXCELENTISSIMO SENHOR DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, no uso de 

suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 

25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 

maio de 2011, torna público o local da prova do Processo Seletivo para 

Estágio Curricular Remunerado para estudantes de Nível Superior em 

Direito, Tecnologia da Informação e Ensino Médio, para a Comarca de 

Lucas do Rio Verde, será realizado no dia 6 de maio de 2018, às 8:00 

horas, na Escola Caminho Para o Futuro, sito a Rua Goiânia, 2202 - Jardim 

das Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT.

Lucas do Rio Verde-MT, 2 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000737-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIL CARMEN DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000737-38.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.448,00 AUTOR: 

JUCENIL CARMEN DA SILVA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia médica agendada para 30/05/2018, conforme ID 12990251, 

devendo informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio 

Verde - MT, 2 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001545-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001545-77.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.000,00 

REQUERENTE: LUCIO MARIO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação da parte autora para que, 

querendo, no prazo legal, manifeste-se quanto aos embargos 

apresentados ID. 11967193, bem como da perícia agendada para o dia 

30/05/2018, conforme ID 12991059, devendo informar a parte autora para 

comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 2 de maio de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002649-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002649-07.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 AUTOR: 

MARIA SILVA DE ANDRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

perícia médica agendada para 30/05/2018, conforme ID 12993472, 

devendo informar a parte autora para comparecimento. Lucas do Rio 

Verde - MT, 2 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000391-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000391-87.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.000,00 

REQUERENTE: FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação do(a) advogado(a) 

da parte autora acerca da perícia médica agendada para 30/05/2018, 

conforme ID 12994138, devendo informar a parte autora para 

comparecimento. Lucas do Rio Verde - MT, 2 de maio de 2018. Leila 

Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: 

Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do 

Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000406-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DOUGLAS NUNES (RÉU)

CLAUDETE KOCHEN PAIVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000406-56.2018.8.11.0045 

AUTOR: ARVAL BRASIL LTDA. RÉU: CLAUDETE KOCHEN PAIVA, 

HENRIQUE DOUGLAS NUNES Vistos etc. I. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. II. Designo 

audiência de conciliação/mediação para a data de 04/06/2018, às 

10h00min, a qual será realizada perante o CEJUSC, nos termos do 

enunciado 27 do FONAMEC. III. Intime-se a parte requerida com relação à 

audiência e a presente decisão, bem como cite-a quanto aos termos da 

petição inicial. IV. O prazo para resposta será de 15 dias úteis (art. 219) e 

se iniciará: a. Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da 

última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b. Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 
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inciso I); c. No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; V. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344). VI. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). VIII. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). IX. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). X. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004550-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CARVALHO XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1004550-10.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 11.244,00 

REQUERENTE: LUCINEIA CARVALHO XIMENES REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Intimação das partes acerca da perícia 

médica agendada para 30/05/2018, conforme ID 12993472, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora informar a requerente para comparecimento. 

Lucas do Rio Verde - MT, 2 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000176-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MERI CORREA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000176-14.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 59.148,00 AUTOR: 

MERI CORREA PEDROSO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para 

30/05/2018, conforme ID 12996768, devendo o(a) advogado(a) da parte 

autora informar a requerente para comparecimento. Lucas do Rio Verde - 

MT, 2 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003397-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEDER MARIANO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTIANE MAMEDE LUCENA PEREIRA OAB - MS19043 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA GRASEL - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1003397-39.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 48.923,68 

EXEQUENTE: NEDER MARIANO PEREIRA EXECUTADO: RENATA GRASEL - 

ME Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça para cumprimento do ato, 

anexando comprovante aos autos. Lucas do Rio Verde - MT, 2 de maio de 

2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000294-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000294-24.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: VERONICE FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: NERI 

SALINA Vistos etc. I. Diante da certidão de fl. 8815526, intime-se a parte 

autora para que indique o possível endereço de localização do requerido. 

II. Após, nos termos da inicial, proceda-se com a citação/intimação do 

mesmo. III. Em seguida, abra-se vistas ao Ministério Público. IV. Cumpra-se. 

Às providencias. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001190-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS SOUZA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001190-67.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 63.000,00 AUTOR: 

IZAIAS SOUZA JUNIOR RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Intimação das partes acerca da perícia médica agendada para 

30/05/2018, conforme ID 12999754, devendo o(a) advogado(a) da parte 

autora informar a requerente para comparecimento. Lucas do Rio Verde - 

MT, 2 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária 

Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das 

Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 

3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001147-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001147-96.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 15.166,44 AUTOR: 

FRANCISCO DE LIMA RÉU: INSS Intimação das partes acerca da perícia 

médica agendada para 30/05/2018, conforme ID 13002983, devendo o(a) 

advogado(a) da parte autora informar a requerente para comparecimento. 

Lucas do Rio Verde - MT, 2 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114424 Nr: 6533-32.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA SCHNEIDER & CIA LTDA-SCHNEIDER 

AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANETHO BARRETO ARAUJO - 

OAB:14183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 CÓDIGO 114424.

Vistos etc.

I. Diante da inércia da executada quanto ao valor penhorado à f. 89 

(conforme atesta a certidão de f. 93), defiro o levantamento em favor do 

exequente, observando-se os dados indicados à f. 92.

 II. No mais, considerando a afirmação do exequente no sentido de que a 

penhora realizada corresponde ao “valor integralmente devido”, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTA a presente 

fase executiva.

 III. Custas e despesas processuais, se houver, pela executada.

 IV. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 V. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 27 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41555 Nr: 1864-72.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO JOSE SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1873410

 Certifico e dou fé que, o alvará de nº 398695-0/2018, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos. Dessa forma, por não haver 

pendências, encaminho-os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96678 Nr: 3284-10.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINETE LEMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT-CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE ELISIA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:16.543, MAUELLA CARDOZO TORRES - OAB:15.974

 Certifico e dou fé que, o alvará de nº 398689-6/2018, foi devidamente 

liberado na conta inofrmada nos autos. Dessa forma, por não haver 

pendências, encaminho-os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28196 Nr: 2326-34.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDUIR VECHIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

Regisson José de Castro - OAB:6214-B, WANDERLEY ANTONIO DE 

FREITAS - OAB:30.575, WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - 

OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.0416332

 Certifico e dou fé que, o alvará de nº 398680-2/2018, foi devidamente 

liberado na conta inofrmada nos autos. Dessa forma, por não haver 

pendências, encaminho-os autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112906 Nr: 5446-41.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE GONÇALVES DE SOUZA, RONY DE SOUZA 

GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, CWS 

TELES TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTAÇOES ME, EMPRESA 

CALÇA LARGA TRANSPORTES LTDA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, FLÁVIO 

JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REGIS ALBRECHT, 

para devolução dos autos nº 5446-41.2015.811.0045, Protocolo 112906, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001529-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO)

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001529-89.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Postergo a 

análise da tutela de urgência pleiteada para após a fase postulatória, haja 

vista a necessidade de ouvir o polo passivo da demanda, aliado ao fato de 

que a concessão do pleito liminar está condicionada à demonstração de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), exigindo, pois, cautela 

e segurança por parte do Juízo para sua concessão. II. No que se refere à 

alegada prescrição do cheque que deu ensejo à inscrição do nome do 

autor no Cadastro de Emitentes de Cheque sem Fundos (CCF), desde já 

ressalto que tal matéria deverá ser dirimida perante o juízo onde referido 

cheque está sendo executado, mesmo porque, envolve a análise da 

demora ou não de atos de citação em referido processo (art. 240 do CPC), 

o que somente pode ser verificado pelo juiz onde tal fato teria ocorrido e 

notadamente por atingir direito do credor da cártula (que não é parte neste 

feito) e necessariamente deverá ser ouvido. Veja-se que o Banco 

Santander não é credor do cheque e também sequer participa da lide onde 

está a cobrança. Ademais, em analogia à lei de protestos (art. 9º da Lei 

9.492/1997), não cabe ao Banco Santander a obrigação de investigar se 

houve a prescrição posterior por negligência do credor em um processo 

executivo, cuja análise só pode ser feita pelo juiz da causa (autos 

1002979-38.2016 - 2ª Vara de Lucas do Rio Verde-MT), ainda assim, 

somente depois de dar oportunidade para as partes se manifestarem (art. 

487, § 1º do CPC). III. Designo audiência de conciliação/mediação para a 

data de 30/07/2018, às 13h30min, a qual será realizada perante o CEJUSC, 

nos termos do enunciado 27 do FONAMEC. IV. Intime-se a parte requerida 

com relação à audiência e cite-a quanto aos termos da petição inicial. V. O 

prazo para resposta será de 15 (quinze) dias úteis (art. 219) e se iniciará: 

a) Na data da audiência inicial de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; b) Do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese de ambas as partes manifestarem, 
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expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I); c) No caso de litisconsórcio passivo, e havendo desinteresse na 

realização da audiência — que deverá ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, § 6º), o termo inicial, para cada um dos réus, será 

a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da 

audiência; VI. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC art. 341 c.c 344). VII. As partes devem comparecer 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC). VIII. A parte poderá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). IX. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). X. Havendo desinteresse na 

autocomposição, a parte ré deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 

10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 

8º do CPC). XI. A audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC). XII. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002063-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ROCHA NETO OAB - GO17139-A (ADVOGADO)

MARIO PEDROSO OAB - GO10220 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. MARTINELLI E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS 

ÚLTIMOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO PELO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001290-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - RJ84676 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que fica redesignada a 

audiência de conciliação para o dia 12/06/2018 às 13:30h no Cejusc deste 

Juizo. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de maio de 2018. BELQUES SOLANGE 

GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001246-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO SOUSA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000413-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE PEDRO PICCINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER PAMPANA NICOLAU OAB - SP164713 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000413-19.2016.8.11.0045 

AUTOR: ANDRE PEDRO PICCINI RÉU: MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A 

Vistos. 1. Manifestem-se as partes sobre as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 2. Após, 

concluso para eventual saneamento ou julgamento antecipado. Lucas do 

Rio Verde, 30/08/2017. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito (assinatura digital)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112016 Nr: 4928-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Vistos etc.

1. Cuida-se de pedido de desistência da ação.

 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

3. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias da assistência 

judiciária gratuita.

 4. Autorizo a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39220 Nr: 4245-87.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVD, JFDA, DD, VD, FD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, apresentar alegações 

finais.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003893-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003893-68.2017.8.11.0045. Não subsistem questões 

preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da 

análise do processo, os ditames processuais foram observados, não 

existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide, com lastro 

no conteúdo normativo do art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro 

saneado o processo, remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das 

questões de fato e de direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código 

de Processo Civil]. Fixo, como matéria fática controvertida, o seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pela autora. Consiste questão de direito relevante: a determinação 

da condição de segurado da requerente. Provas deferidas: a coleta do 

depoimento pessoal da autora e a produção da prova testemunhal se 

consolidam como elementos decisivos tendentes a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental produzida no processo. 

Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo do art. 385 e art. 442, 

ambos do Código de Processo Civil, Defiro a produção da prova 

testemunhal e a coleta do depoimento pessoal do requerente, 

exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da prova deverá 

prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos I e II do 

Código de Processo Civil. Designo o dia 20 de junho de 2018, às 13h30min, 

para realização de audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 

357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de 

Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte informar ou 

intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de 

instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001359-20.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA CRUZ PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERLISE MARCHIORI OAB - MT20014/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

PADDOCK DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001359-20.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no dia 20 de junho 

de 2018, às 09h30min. Intimem-se o requerente, através do advogado 

constituído. Proceda-se à citação e à intimação das rés. O prazo de 15 

(quinze) dias, para oferecimento da contestação, será contabilizado a 

partir da data da realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I 

do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. O comparecimento à 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, que outorgue poderes para transigir). 

A ausência injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade 

da justiça e implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o 

valor atribuído a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As 

partes devem estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público 

[art. 334, § 9.º do Código de Processo Civil]. A escrivania deverá 

providenciar a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar o valor da causa, constando o valor informado na 

petição inicial (R$ 75.000,00 – setenta e cinco mil reais). Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95125 Nr: 2003-19.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI, 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES SICREDI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUART SANTOS - 

OAB:10.637/MS, GUILHERME FREDERICO FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10.647/MS

 Processo n.º 2003-19.2014.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por João Ricardo da Cruz 

contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissãode Associados Centro 

Norte do Mato Grosso – Sicredi Centro Norte MT e Administradora de 

Cartões Sicredi Ltda, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24717 Nr: 2556-13.2007.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREFLEX BORRACHAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Carraro - OAB: OAB-GO 

11.818, Kelly Peccin - OAB:MT/22121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 241/2007.

Trata-se de ação monitória ajuizada por por Moreflex Borrachas Ltda. 

contra Roberto Carlos Correa, que visa a compelir a requerida no 

pagamento de determinada quantia em dinheiro representada através da 

emissão de cheques.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 142/147). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 
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fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86858 Nr: 656-82.2013.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAM VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 656-82.2013.811.0045.

Intime-se a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83564 Nr: 3058-73.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA JOSE DE SOUZA AMIK, MARIA DE FATIMA 

NAVES, GABRIEL SALIM NAVES AMIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA, IRACY 

MASTELLARO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS NETO - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B/MT

 Processo n.º 3058-73.2012.811.0045.

Arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84656 Nr: 4197-60.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA TAVARES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

SARMENTO CONCURSOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 4197-60.2012.811.0045.

Intimem-se os réus/apelados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo 

Civil]. Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106218 Nr: 1935-35.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAAF, EAF, DAF, MAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DJENANE NODARI - 

OAB:13824/MT, GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS VALDIR DE 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT 17.911

 Processo n.º 1935-35.2015.811.0045.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38676 Nr: 3713-16.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIR DEOR, JOZIR DEOR-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:7657, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Processo n.º 3713-16.2010.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de especificar se 

os autores Jozir Deor e Jozir Deor – ME, devidamente intimados sobre o 

teor da decisão judicial arquivada nas fls. 208/209 dos autos, 

apresentaram manifestação.

Intime-se o advogado constituído dos requerentes para que subscreva a 

petição juntada nas fls. 211/213 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105104 Nr: 1348-13.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL FREITAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Processo n.º 1348-13.2015.811.0045.

Intime-se o perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste se 

aceita a nomeação e, também, indique data, horário e local para a 

realização dos trabalhos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31521 Nr: 1598-56.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAPJ, RMODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 204/2009.

Solicite-se informações sobre o cumprimento da carta precatória.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 2601 Nr: 571-87.1999.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA HELENA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORTEZIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DAL MASO - 

OAB:665-B/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Processo n.º 571-87.1999811.0045.

Remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, para fins de exame da matéria. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16812 Nr: 2160-07.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA SAFRA COMÉRCIO E REP.BB FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 325/2005.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 16683 Nr: 2079-58.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOA SAFRA COMÉRCIO E REP.BB FERREIRA, 

BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 2079-58.2005.811.0045.

Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o 

andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13395 Nr: 2287-76.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORTADORA E 

IMPORTADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SPINDLER, RONALD LUIZ 

SPINDLER, IRIS LISA SPINDLER, ROSEANE MARIA MANICA DE OLIVEIRA 

SPLINDER, DORIS ELIETE MANICA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Processo n.º 1137/2004.

Intime-se a empresa exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial juntada nas fls. 492/493 dos 

autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93140 Nr: 370-70.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTÉCNICA GULGIELMIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, 

IVECO LATNI AMERICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - OAB:74368, DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - OAB:6.057/MT

 Processo n.º 370-70.2014.811.0045.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da empresa 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

teor dos embargos de declaração, formulados pela requerida. Após, 

venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 2008-17.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEFERSON TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirceia Maria Ely - OAB:16141 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

no pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado pelo 

Banco do Brasil S/A, incidentalmente a demanda executiva ajuizada por 

Geferson Tomazi, para o fim de: a) DECOTAR a incidência da multa 

prevista no art. 475-J do CPC; b) HOMOLOGAR o cálculo de liquidação da 

dívida, elaborado pela Contadoria Judicial, juntado nas fls. 311/312 dos 

autos; c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito.Preclusa esta decisão judicial, DETERMINO a imediata 

liberação da quantia de R$ 23.656,12 (vinte e três mil, seiscentos e 

cinquenta e seis reais e doze centavos), em prol do exequente e o saldo 

remanescente para a empresa executada. Expeça-se alvará.Proceda-se à 

intimação da executada, na pessoa do advogado constituído, via DJe [art. 

513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas 

judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil], RELATIVAMENTE AO 

PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARQUIVADO NAS FLS. 289/293 

DOS AUTOS. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação 

voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora 

e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 
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impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].A ausência de 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na 

imposição de multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, 

arbitrados no percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 

1.º do Código de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora 

e avaliação [art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização 

de apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro 

em cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código 

de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 120330 Nr: 710-43.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR BORGES - 

OAB:MT/13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - 

OAB:16.846-A OAB/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859/SP

 Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios e, como 

consequência, MANTENHO na íntegra o veredicto anteriormente 

lançado.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1026 do Código de Processo Civil].Intimem-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 23 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84044 Nr: 3557-57.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANI BREMBATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Processo n.º 3557-57.2012.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Leonardo de Matos 

contra Pontual Factoring Fomento Mercantil Ltda., que objetiva a promover 

a liquidação da obrigação definida na sentença proferida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 235/236). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 146653 Nr: 7300-02.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SCHROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO, ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarice Bagnara Schleicher - 

OAB:MT0019936O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 678 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento de tutela de 

urgência, para o fim de DETERMINAR a imediata suspensão de toda e 

qualquer medida constritiva relacionadas ao bem imóvel, objeto da 

matrícula n.º 5.632 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT, e como consequência, assegurar o embargante 

na posse do bem, sem, entretanto, impor o sobrestamento dos atos 

processuais da demanda executiva.Intime-se o embargante, através do 

advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça em Juízo e firme termo de compromisso de depositário 

judicial.Proceda-se à citação dos requeridos para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem contestação [art. 679 do Código de Processo 

Civil].Traslade-se os documentos arquivados nas fls. 125/127 dos autos 

da ação de execução fiscal n.º 3917-21.2014.811.0045, código 97462, 

para este processo.Concedo ao embargante o benefício da assistência 

judiciária gratuita.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123043 Nr: 2099-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2099-63.2016.811.0045.

Considerando-se a existência de dívidas tributárias, registradas em nome 

do espólio dos bens deixados em razão do óbito da ‘de cujus’ Maria 

Aurineide Soares, DEFIRO o requerimento de levantamento de valores, na 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), depositados em conta bancária 

existente no Banco do Brasil S/A, com o objetivo de viabilizar a liquidação 

da totalidade dos débitos tributários, relacionados ao IPTU do 

ano-exercício 2015, 2016 e 2017, devendo o inventariante realizar a 

devida prestação de contas no processo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Expeça-se alvará.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 68 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117028 Nr: 7851-50.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRISLLEN PROFETA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 7851-50.2015.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Krisllen Profeta Luz 

contra Embratel TVSAT Telecomunicações, que visa a satisfação da 

obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

o exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 
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manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19792 Nr: 1098-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FRANCISCO SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, incidentalmente a demanda executiva 

ajuizada por Sebastião Francisco Salles, para o fim de:a) RECONHECER a 

configuração de excesso de execução e, como decorrência direta, 

ESTABELECER que a incidência dos juros de mora e da correção 

monetária deve se concretizar de acordo com os seguintes critérios: a.1) 

até a vigência da Lei n.º 11.430/2006: juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal; a.2) período posterior à vigência da Lei n.º 

11.430/2006 e anterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009: juros de mora de 

1% ao mês e correção monetária em conformidade com o INPC; a.3) 

período posterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009: juros de mora de 

acordo com os índices oficiais de remuneração básica, aplicados à 

caderneta de poupança [art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997], e correção 

monetária em conformidade com o INPC;b) INDEFERIR os demais 

requerimentos;c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de abril de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13558 Nr: 2333-65.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO, VALDIR 

CASONATTO, MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO, DARCI WEISS, CLECI 

FÁTIMA SANTINI WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A

 Processo n.º 2333-65.2004811.0045.

Expeça-se nova carta precatória à Comarca de Sorriso/MT, com a 

finalidade de proceder-se o leilão do bem imóvel, objeto da penhora, e a 

citação do executado Roberto Casonatto.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84235 Nr: 3755-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR PEREIRA DESOUZA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITABEM - RIO VERDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, HUMBERTO 

NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Processo n.º 3755-94.2012.811.0045 – CÓD. 84235.

Tendo em vista que a executada não promoveu o recolhimento prévio das 

taxas, emolumentos e tributos incidentes e necessários à realização da 

adjudicação, com lastro no conteúdo do art. 139, inciso IV do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a realização de bloqueio de dinheiro em 

depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade da executada, no valor de R$ 11.979,29 (onze mil, 

novecentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), conforme 

orçamento acostado à fl. 349 dos autos. Concretize-se o bloqueio, através 

do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia 

do comprovante da operação.

Após, voltem-me os autos conclusos para exame dos demais pedidos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81771 Nr: 1022-58.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON, ADRIANO SIMON, MARCIA 

REGINA ZANOTTTO SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR 

RIGHI - OAB:8484

 Processo n.º 1022-58.2012.811.0045 – CÓD. 81771.

EXPEÇA-SE novo mandado e carta precatória, com a finalidade de 

proceder à citação dos executados Adriano Simon e Márcia Regina 

Zanotto Simon, registrando-se os referenciais de endereços informados 

na petição de fls. 185/186.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, tendo em vista que o cálculo de liquidação da dívida 

apresentado pela exequente à fl. 130-verso apresenta um corte vertical 

na margem direita, ocasionado pela impressão do protocolo do PEA, o que 

impede a compreensão total da planilha apresentada, somado ao fato de 

que a exequente apresentou nova planilha de cálculo atualizada da dívida, 

CONCEDO vista dos autos ao executado para que se manifeste acerca do 

cálculo de liquidação da dívida (fl. 187). Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise do pedido de fls. 167/172.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 31510 Nr: 1357-82.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A, JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848

 Processo n.º 1357-82.2009.811.0045 – CÓD. 31510.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 
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pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão acostada à fl. 504, bem como, 

o último parágrafo da decisão acostada à fl. 508.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88490 Nr: 2374-17.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI OURO VERDE-COOP. DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 Processo n.º 2374-17.2013.811.0045.

Primeiramente, registro que já foi promovida a liberação do valor 

depositado no processo, em favor da empresa credora, conforme alvará 

eletrônico encartado na fl. 203 dos autos.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94128 Nr: 1122-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPIXABA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1122-42.2014.811.0045 – CÓD. 94128.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Tendo em vista a ausência de manifestação da executada acerca dos 

valores bloqueados (fl. 92), EXPEÇA-SE alvará de liberação, da quantia em 

dinheiro depositada no processo (fl. 82), em prol da exequente.

 Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 5024-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CAMARGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ALCANTARA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR

 Processo n.º 5024-71.2012.811.0045 – CÓD. 85438.

Tendo em vista que o exequente atingiu a finalidade dos comandos da 

decisão de fl. 129, através da apresentação de instrumento público de 

procuração (fl. 140) e de comprovante de quitação do financiamento (fls. 

148/150), tenho que a execução deverá prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Assim, tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de abril de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112725 Nr: 5320-88.2015.811.0045

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDO BRANDIT, CORNÉLIA LENZ BRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CARLOS BRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei Cristiano 

Miquelin - OAB:14307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VALDINÉIA 

MIQUELIN BERTAN, para devolução dos autos nº 5320-88.2015.811.0045, 

Protocolo 112725, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 106029 Nr: 1805-45.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sady Elias Soletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lourenço da Silva Junior ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor por seu procurador, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154604 Nr: 2623-89.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROCIENCES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE GRANDI ZAFFARI, DAIANE ZAFFARI, 

GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO PIACENTINI - 

OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001531-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001531-59.2018.8.11.0045. Para a viabilidade do 

requerimento de tutela de urgência, que objetiva a busca e apreensão de 

veículo alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da 

existência de contrato de mútuo, gravado com cláusula de alienação 

fiduciária, e da mora contratual, que desponta como consequência direta 

da ausência de pagamento da prestação na data pré-fixada de 

vencimento (mora ‘ex re’) e se manifesta por intermédio da demonstração 

de concretização de notificação extrajudicial ou judicial ou do protesto do 

título [art. 2.º, § 2.º e art. 3.º ‘caput’ do Decreto-lei n.º 911/1969; Súmula 

n.º 72 do Superior Tribunal de Justiça]. Pois bem. Compulsando o 

contingente probatório produzido no processo, é possível divisar que as 

partes litigantes celebraram contrato de financiamento, garantido com 

cláusula de alienação fiduciária de bem (ID n.º 12827534, págs. 2 a 19) e 

que a requerida, devidamente notificada para fins de satisfazer a 

obrigação, deixou de efetivar a liquidação da dívida (ID n.º 12827543, 

págs. 1 e 2). Portanto, diante desta perspectiva, como forma de promover 

a preservação de direitos, e demonstrada a plausibilidade do direito 

(‘fumus boni iuris’), que se configura com a comprovação da existência do 

contrato de mútuo e do inadimplemento contratual e, também, o perigo de 

dano e o risco ao resultado útil do processo (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão do pedido de tutela de urgência é medida que 

se impõe. Ante o exposto, Defiro o requerimento de tutela de urgência, 

para o fim de Determinar a busca e apreensão dos veículos: a) Chevrolet 

S-10, ano/modelo 2013/2013, chassi 9BG148EP0DC480863, Renavam 

000537637621, placa OBN-2566; b) Ford Ranger, ano/modelo 2013/2014, 

Chassi 8AFAR20F0EJ183274, Renavam 000997507616, placa NPI-8733, 

em nome de Valcanaia & Paludo Ltda-EPP. Nomeio, para o efeito de 

exercer o ‘múnus’ de depositário judicial do bem, o representante legal da 

instituição financeira requerente. Lavre-se o termo de compromisso de 

depositário judicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão. 

Proceda-se à citação da ré para que: a) no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da execução da medida liminar, requeira a purgação da mora, 

realizando o pagamento integral da dívida, que deve compreender o 

pagamento das prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos 

encargos legais [art. 3.º, §§ 1.º e 2.º do Decreto-lei n.º 911/1969], das 

custas judiciais e dos honorários de advogado, arbitrados em 10% sobre 

o valor da causa; b) no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados da 

execução da medida liminar, apresente contestação [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 

3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de contestação acarretará 

em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002347-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO FERMINO DE LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002347-75.2017.8.11.0045. Suspendo os efeitos do termo 

de renúncia assinado pelos herdeiros Soleica Fátima de Góes Fermino de 

Lima e Arquimedes Fermino de Lima (evento nº 12517315), porquanto a 

renúncia não envolve a totalidade dos quinhões hereditários, conforme se 

observa do acordo amigável de partilha encartado no evento nº 11741319 

– págs. 1/6. Proceda-se a intimação da inventariante para que, no prazo 

de 20 (vinte) dias, providencie o termo de renúncia aos direitos 

hereditários por instrumento público ou compareçam a viúva Tereza 

Bernini de Lima e os herdeiros Arquimedes Fermino de Lima, Leila de Lima 

Gomes e Adilson Fermino de Lima, e seus respectivos cônjuges, e 

instrumentalizem a renúncia por termo judicial, relativamente aos bens 

descritos nos itens 2, 3 e 4, do acordo amigável de partilha encartado no 

evento nº 11741319 – págs. 1/6. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 

de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001291-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STCMAC ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001291-07.2017.8.11.0045. Segundo a legislação de 

regência, “publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração” [art. 494, 

incisos I e II do Código de Processo Civil]. Cotejando o manancial 

informativo encartado aos autos, deduz-se que, fruto de equívoco, 

ocasionado pelo excesso de trabalho, fora prolatada decisão que 

deliberou por homologar o acordo celebrado entre as partes e determinar 

a suspensão do processo com base no art. 922 do Código de Processo 
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Civil (artigo que trata da suspensão do processo de execução). Ocorre 

que a ação monitória é um procedimento especial em que deve ser 

observada a fase cognitiva para constituição do crédito a ser satisfeito e, 

portanto, havendo acordo entre as partes sem convenção de suspensão 

do feito, é caso de homologação da transação e extinção do processo 

com a resolução do mérito [art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de 

Processo Civil]. Em havendo descumprimento do acordo, inicia-se a fase 

de cumprimento da sentença (art. 701, § 2.º e art. 702, § 8.º, ambos do 

Cód igo  de  Processo C iv i l )  [TJRJ  –  Ape lação  n . º 

0017271-02.2009.8.19.0002, Des(a). Maria Augusta Vaz Monteiro de 

Figueiredo, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 05/11/2012; TJRS – 

Apelação Cível Nº 70068930544, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 28/07/2016]. Ante o 

exposto, considerando-se a existência de flagrante ‘error in procedendo’, 

RECONSIDERO a decisão acostada ao ID n.º 11137273 e, como 

consequência: a) Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, Julgo Extinto 

o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no art. 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil; b) Determino que a 

demanda expropriatória prossiga de acordo com as disposições 

concernentes ao cumprimento de sentença. Considerando-se que a 

executada compareceu espontaneamente ao processo e não constituiu 

advogado, entendo imprescindível a realização da intimação pessoal 

acerca do pedido de cumprimento de sentença, conforme preconiza o teor 

do art. 513, § 2.º, inciso II do Código de Processo Civil. Portanto, 

proceda-se à intimação da executada, mediante a expedição de carta 

guarnecida com aviso de recebimento, registrando-se o referencial de 

endereço informado no termo de acordo acostado ao ID n.º 8766122, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do débito, 

acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na imposição de 

multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no 

percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora e avaliação 

[art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização de 

apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro em 

cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000491-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PIVETTA CESARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000491-42.2018.8.11.0045. Defiro a liberação da quantia de 

R$ 40.477,01 (quarenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e um 

centavo), necessária para custear a sessão/aplicação prevista para o dia 

02/05/2018, devendo a autora prestar contas, no prazo de 10 (dez) dias, 

a contar da data da realização do tratamento. Proceda-se a transferência 

eletrônica do valor para a Conta Corrente nº 7078-5, Agência nº 2304, 

Banco Unicred, de titularidade do Centro de Câncer de Sinop (CECANS) – 

CNPJ nº 05.668.840/0001-40. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004460-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL APARECIDO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDALVA APARECIDA DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA WILLIAM DA COSTA DUARTE OAB - MT20481/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004460-36.2016.8.11.0045. Designo o dia 21 de junho de 

2018, às 14h30min, para realização de audiência de instrução. Com 

fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, 

concedo às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem 

rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, 

profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e 

endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado 

consti-tuído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada acerca 

do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras do art. 

455 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, mediante a 

expedição de mandado judicial, para que compareçam a audiência, 

registrando-se que o não comparecimento injustificado acarretará em 

confissão, conforme prevê o art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil. 

Expeça-se carta precatória à Comarca de Nova Mutum/MT, com o objetivo 

de proceder-se à inquirição das testemunhas Edineia Mendes e Florinda 

Rosangela de Pinho, arroladas pela requerida (evento nº 9327044). 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001018-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SEBASTIANA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001018-28.2017.8.11.0045. Com lastro no conteúdo 

normativo do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, Defiro 

o pedido de juntada de documentos formulado pela empresa requerida, 

visto que se constituem como documentos que objetivam contrapor os 

argumentos, formulados pela requerente, ao mesmo tempo, consolidam-se 

como elementos de informação que, potencialmente, podem influenciar no 

julgamento da questão. Considerando-se que o exame das teses 

suscitadas na ação pressupõe a análise dos extratos bancários da conta 

de propriedade da autora, com lastro no conteúdo normativo do art. 396 do 

Código de Processo Civil, Determino a expedição de ofício ao Banco do 

Brasil S/A, com o fito de requisitar, no prazo de 30 (trinta) dias, a remessa 

dos extratos bancários da conta de propriedade da requerente, durante o 

período de tempo compreendido entre os meses de maio de 2009 a julho 

de 2009, janeiro de 2011 a março, junho de 2011 a agosto de 2011, janeiro 

de 2012 a março de 2012, agosto de 2012 a outubro de 2012 e maio de 

2013 a janeiro de 2014 — período em que o crédito, objeto dos contratos 

de mútuo, foi creditado na conta bancária pertencente à autora. Como 

medida de prudência, para o efeito de privilegiar a ampla defesa, 

intimem-se novamente as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indiquem as provas que pretendem produzir, especificando, de forma 

fundamentada, a sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 2 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005206-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROVENA GUINTZEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO OAB - MT0002621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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HERBERTO GUNTZEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1005206-64.2017.8.11.0045. Nomeio, para exercer o papel 

de inventariante dos bens deixados em razão do falecimento do ‘de cujus’ 

Herberto Guntzel, a requerente Rovena Guintzel, mediante compromisso a 

ser prestado em Cartório. Concedo aos requerentes o prazo de 20 (vinte) 

dias para que concluam o procedimento administrativo de avaliação dos 

bens pela Fazenda Pública Estadual. Após, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste. 

Depois, venham os autos conclusos. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001899-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA DE FATIMA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON JOSE SCHNEIDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ONESIO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT19867/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001899-39.2016.8.11.0045. Compulsando os elementos 

informativos engendrados no processo, verifica-se que o executado não 

foi citado/localizado (evento n.º 6870735). Portanto, determino a 

expedição de carta precatória para a Comarca de Sorriso/MT, com a 

finalidade de promover a citação do executado e demais atos executórios, 

nos termos da decisão que recebeu a petição inicial, registrando-se o 

referencial de endereço indicado na petição juntada no evento nº 

11682075. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002779-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BRAZ VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE VIEIRA OAB - 945.626.281-20 (REPRESENTANTE)

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1002779-94.2017.8.11.0045. Requerente: Alexandre Braz Vieira. 

Requeridos: Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio 

Verde/MT. Juiz Prolator: Cristiano dos Santos Fialho. Data: 27 de abril de 

2018. Alexandre Braz Vieira ajuizou Ação Ordinária de Obrigação de 

Fazer com Pedido de Tutela de Urgência contra o Estado de Mato Grosso 

e o Município de Lucas do Rio Verde/MT, todos devidamente qualificados, 

asseverando, em síntese, que apresenta sequelas devido a paralisia 

cerebral, motivo pelo qual precisa de Serviços de Atenção Domiciliar 

(SAD), por equipe multidisciplinar, bem como de equipamentos e de 

insumos, conforme laudos médico e nutricional juntados com a petição 

inicial. Ressaltou que os réus têm a obrigação de fornecer o tratamento 

médico. Esgrimiu considerações acerca do direito à saúde e à assistência 

social. Disse fazer jus a indenização por danos morais. Postulou, ao final, 

pela procedência do pedido formulado, para o fim de condenar os réus no 

fornecimento e custeio do tratamento médico e no pagamento de 

indenização por danos morais. Submetido o caso ao crivo do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT), sobreveio ao processo parecer técnico. Foi 

indeferida a tutela de urgência e procedida a citação dos réus. O Município 

de Lucas do Rio Verde/MT apresentou contestação, ocasião em que 

suscitou, como matéria preliminar, a ilegitimidade passiva ‘ad causam’. No 

mérito alegou, em resumo, que não está obrigado a fornecer o tratamento 

pleiteado, porque isso implicaria em ofensa aos princípios da 

universalidade, isonomia e igualdade insertos no art. 196 da Constituição 

Federal. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. O Estado de Mato 

Grosso, por sua vez, arguiu preliminar de ausência de interesse 

processual. Quanto à questão de fundo, defendeu que a destinação de 

recursos a uma situação individualizada compromete o princípio da 

universalidade do acesso à saúde. Destacou o princípio da reserva do 

possível, mencionando que devem ser realizadas “escolhas trágicas”, a 

fim de atender da melhor forma possível os anseios constitucionais. Disse 

que houve a caracterização do dano moral. Requereu, ao final, a 

improcedência do pedido. Na sequência, o autor e o Município juntaram 

documentos. Oportunizada a dilação probatória, os requeridos 

manifestaram desinteresse em produzir outras provas (eventos nº 

11825649 e nº 11998013), enquanto que autor nada postulou (evento nº 

12231245). O Ministério Público, com vista, opinou pela coleta de prova 

testemunhal (evento nº 12237903). Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Procedo ao julgamento 

antecipado da lide, na forma do que prevê o comando normativo do art. 

355, inciso I do Código de Processo Civil/2015, haja vista que as partes, 

conquanto intimadas, não requereram a produção de outras provas. 1. 

Questões de Ordem. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad 

causam’, arrazoada sob o pretexto de que o Município não possui 

responsabilidade para fornecer todos os tipos de tratamentos médicos, 

considero que não pode ser acolhida. Explico melhor. De efeito, partindo 

do pressuposto de que a implementação de políticas públicas sociais e 

econômicas, voltadas à concretização do direito à saúde, compete, em 

caráter de solidariedade que deriva da própria dicção do texto 

constitucional [art. 23, inciso II e art. 196, ambos da CRFB/88], à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, depreende-se que qualquer 

um dos entes federados, de acordo com as particularidades que envolvem 

o caso em concreto, pode perfeitamente compor, isolada ou 

conjuntamente, o polo passivo da demanda que visa a viabilizar, de modo 

gratuito, a realização de tratamento de saúde indispensável. Já com 

relação à preliminar de ausência de interesse processual, arguida pelo 

Estado de Mato Grosso, confunde-se com o mérito da demanda e, 

portanto, com ele será analisada. 2. Questão de Fundo. O direito de 

proteção à saúde [art. 6.º e art. 196, ambos da CRFB/88], derivado do 

direito de proteção à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana 

[art. 1.º, inciso III da CRFB/88], configura-se como dever do Estado, que 

irradia efeitos a todos os entes políticos que integram, no plano 

institucional, a organização federativa [art. 22, inciso II da CRFB/88], e que 

impõe a obrigação de assegurar, na mais ampla feição e amplitude, a todo 

o cidadão, de forma indistinta, a concretização do direito de proteção e 

prestação/acesso de saúde, através da implementação de ações e 

políticas públicas sociais e econômicas, que promovam e garantam, de 

modo universal a igualdade de acesso, para o efeito de 

viabilizar/disponibilizar, de maneira gratuita e irrestrita, em benefício 

daquelas pessoas que efetivamente necessitarem, assistência 

farmacêutica, médica e médico-hospitalar, por intermédio do fornecimento 

de medicamentos, acesso à supervisão/consulta por profissional da área 

da saúde e/ou de intervenções cirúrgicas, indispensáveis à prevenção, ao 

tratamento, à habilitação ou à reabilitação do indivíduo. O direito à vida e à 

saúde, de acordo com o perfil constitucional, tem primazia absoluta e se 

sobrepõe aos direitos individuais, de modo que irradia seus efeitos no seu 

mais amplo espectro, de forma imediata e integral, independentemente de 

restrições de ordem legal e “na colisão entre o direito à vida e à saúde e 

interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a 

solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida” [STF, 

AgRg no RExtr com Ag n.º 801.676/PE, 1.ª Turma, Rel.: Min. Roberto 

Barroso, j. em 19/08/2014]. Com essas considerações, tomando-se em 

consideração a natureza essencial e indisponível do direito de proteção à 

saúde e que também se caracteriza como dever do Estado a criação de 

condições objetivas que viabilizem o efetivo acesso ao serviço de saúde, 

conclui-se que “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação 

pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente 

previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder 

discricionário do Poder Executivo” [STF, AgRg no AI n.º 734487/PR, 2.ª 

Turma, Rel.: Min. Ellen Gracie, j. 03/08/2010]. Cumpre relembrar, por 

conveniente, que o Augusto Supremo Tribunal Federal reafirmou essa 

diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos julgamentos, valendo 
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referir, por ser expressiva dessa orientação, a decisão consubstanciada 

em acórdão assim ementado: “(…) O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA 

CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. (…)” (STF, AgRg no RExt 

n.º 393.175/RS, 2.ª Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 

12/12/2006) — com destaques não inseridos no texto original. Pois bem. 

Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no 

processo, deflui-se evidências concretas que demonstram que Alexandre 

Braz Vieira apresenta sequelas de paralisia cerebral, já definidas de longa 

data e sem prognóstico de cura ou melhora, necessitando, em razão da 

enfermidade apresentada, de: a) acompanhante ou cuidador permanente 

para administração de medicamentos, locomoção e auxílio em 

necessidades básicas; b) acompanhamento periódico (semanal) por 

médico e por enfermeiro, que pode ser realizado pela equipe do Programa 

Saúde da Família/PSF; c) acompanhamento periódico (semanal) por equipe 

multiprofissional, composta por nutricionista, fisioterapeuta e 

fonoaudiólogo, para fins de fisioterapia motora, respiratória e terapia 

ocupacional; d) dieta nutricional/complemento alimentar composta por: d1) 

fórmula enteral hipercalórica e hiperproteica com imunomoduladores 

(1200ml/dia); d2) equipo para água (1un/ dia); d3) frasco de dieta enteral 

(3un/dia); d4) equipo para dieta (1un/dia); e) suporte de materiais e 

equipamentos hospitalares e de insumos que compreende: e1) cilindro de 

oxigênio de 50L (2/mês); e2) aparelho de glicemia; e3) termômetro; e4) kit 

aparelho de pressão; d5) oximetro de pulso; e6) aspirador portátil; e7) 

sonda de aspiração traqueal nº 14 sem válvula (120un/mês); e8) luva 

estéril descartável com 100 unidades (2pc/mês); e9) compressa de gaze 

estéril 7,5x7,5cm, PTC - 10 unidade (150un/mês); e10) SF 0,9% 10 ml 

(150un/mês); e11) seringa de 20 ml (31un/mês); e12) luva de 

procedimento com 50 pares (10cx/mês); e13) fraldas tamanho M 

(150un/mês); e14) esparadrapo 10x4,5 cm (10un/mês); e15) sonda 

vertical de demora (2un/mês); e16) coletor de urina sistema fechado 2000 

ml – (2un/mês); e17) SF 09% de 500 ml (300un/mês); e18) cânula de 

traqueostomia com balonete (2un/mês); e19) tiras reagentes para 

dosagem de glicemia – cx. com 50 unidades (1cx/mês); e20) extensor de 

silicone transparente de 2 metros (10m/mês); e21) mascara de 

traqueostomia (3un/mês); e22) dersani de 200 ml (4fr/mês). É o que se 

extrai do conteúdo do relatório de evolução (evento nº 9201458 – pág. 4), 

laudo nutricional (evento nº 9201458 – pág. 5), relatório médico (evento nº 

9201458 – pág. 6), relação de materiais (evento nº 9201458 – pág. 7), 

Parecer Técnico/NAT nº 1509/2017 (evento nº 9262710 – págs. 2/10), 

Parecer Técnico/NAT nº 1640/2017 (evento nº 9555399 – págs. 2/10), 

relatório fisioterápico (evento nº 10294091– pág. 1), evolução nutricional 

(evento nº 10294093 – pág. 1), relatório de acompanhamento de 

enfermagem (evento nº 10350526 – pág. 1), relatório de fisioterapia 

(evento nº 10522868 – pág. 1), relatório de avaliação fonoaudiológica 

(evento nº 10752206 – págs. 1/2), evolução nutricional (evento nº 

11030997 – pág. 1), relatório fisioterápico (evento nº 11031002 – pág. 1), 

relatório de acompanhamento de enfermagem (evento nº 11031004 – pág. 

1), relatório nutricionista (evento nº 11496787 – pág. 1), relatório de 

acompanhamento de enfermagem (evento nº 12064017 – pág. 1), relatório 

fisioterapêutico (evento nº 12064033 – pág. 1), evolução nutricional 

(evento nº 12109417 – pág. 1) e avaliação fonoaudiológica (evento nº 

12230452 – pág. 1). Ou seja, restou amplamente comprovada a 

necessidade do tratamento médico pleiteado, para o efeito de viabilizar a 

manutenção/reabilitação do autor, sob pena de agravamento do quadro 

clínico e risco a sua saúde. Todavia, é de suma importância enfatizar, por 

oportuno, embora tenha efetivo direito a ter tratamento médico custeado 

pelos entes públicos, o autor não necessariamente tem direito a contar 

com o serviço de “home care”. É que o tratamento “home care”, por seu 

alto custo, muitas vezes prestado por uma única empresa no município, 

demandando muito dos cofres públicos, deve ser concedido somente 

diante da inexistência de outras alternativas que possam solucionar a 

questão, pois o Município, assim como o próprio Estado, pela atual 

situação econômica do país, que está saindo vagarosamente da 

recessão, sofre enorme impacto em suas finanças, com reflexos 

negativos para toda sociedade local. Por isso é que, em relação à 

administração de medicamentos, locomoção e auxílio em necessidades 

básicas, entendo que são atividades que podem ser feitas por pessoa não 

especializada, por um familiar ou um cuidador contratado para este fim, 

mediante orientação prévia dos profissionais técnicos, sendo inviável, 

portanto, compelir os requeridos a disponibilizar um acompanhante ou 

cuidador permanente, tampouco um enfermeiro 24 horas por dia, como 

postulado na inicial. Também considero que não subsistem no processo 

quaisquer indicativos sobre a necessidade de fornecimento de outros 

equipamentos e insumos senão os acima descritos. Portanto, diante desta 

moldura, tomando-se em consideração que o fornecimentos dos serviços, 

materiais, equipamentos e insumos, todos acima relacionados, desponta 

como tratamento adequado e essencial à manutenção da saúde/vida do 

autor, conforme comprova a documentação acostada aos autos, e sendo 

a saúde direito do cidadão e dever do Estado (sentido lato), impõe-se a 

procedência do pedido cominatório, nos termos acima descritos. Por outro 

lado, com relação ao pedido indenizatório, que objetiva a condenação dos 

requeridos, no pagamento de indenização por danos morais, penso que 

está fadado ao insucesso, na medida em que, tratando-se de 

responsabilidade do Estado por omissão, “não basta a simples relação 

entre a ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. É 

necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter atuado 

para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste dever, em razão 

de comportamento inferior ao padrão legal exigível” [cnf. STJ: REsp 

684.906/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, 1ª Turma, DJ 25/05/2006]. 

Esmiuçando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que inexistem vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, 

de forma concreta e objetiva, a execução de postura, por parte dos 

requeridos, que revele a prática de ilegalidade/irregularidade no fato de 

não ter sido atendido o pleito do autor, na exata medida em que não se 

verifica, nos autos do processo, a existência de requerimento 

administrativo para concessão dos medicamentos, insumos e serviços, 

ora pleiteados em juízo. Também não há como negar, e deixar aqui de 

sopesar, a existência de dificuldades que o sistema público de saúde tem 

em atender, com celeridade, as inúmeras demandas de seus usuários. 

Ainda, não restou demonstrado qualquer prejuízo à saúde do autor pela 

inércia dos requeridos. Para além disso, a demora no fornecimento do 

tratamento de saúde não induz, por si só, na prática de comportamento 

irregular ou ilícito e que dá ensejo à reparação civil [cnf. TJRS: Apelação e 

Reexame Necessário Nº 70063680185, 22ª Câmara Cível, Relator: Carlos 

Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 27/02/2015; TJRS: Apelação Cível Nº 

70052671716, 22ª Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, 

Julgado em 09/04/2013]. Por conseguinte, exatamente concatenado nesse 

influxo de ideias, levando-se por linha de estima que não houve a 

comprovação de comportamento ilícito praticado pela Administração 

Pública, deflui-se que não se encontram configurados os requisitos 

mínimos que rendem ensejo ao dever de indenizar [art. 186 e art. 188, 

inciso I ambos do Código Civil], o quê se interpõe como obstáculo 

intransponível ao triunfo/sucesso da pretensão indenizatória. Por 

derradeiro, partindo da premissa de que está configurada a plausibilidade 

do direito invocado, caracterizada pelo fato de que o autor se encontra 

acometido de grave moléstia (‘fumus boni iuris’), aliada ao fato de que a 

demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco a vida e a saúde do 

requerente (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão da tutela de urgência [art. 300 do 

Código de Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE o pedido deduzido por Alexandre Braz Vieira, na petição 

inicial da Ação de Obrigação de Fazer, promovida contra o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde, para o fim de: 1) Conceder a 

tutela de urgência e, como consequência natural, Determinar que os 

requeridos, o Município de Lucas do Rio Verde e o Estado do Mato 

Grosso, empreendam e coadjuvem esforços no sentido de providenciar, 

em favor do autor Alexandre Braz Vieira, o fornecimento periódico e 

contínuo, durante o tempo do tratamento médico, dos seguintes itens: 1.1 

acompanhamento periódico (semanal) por médico e por enfermeiro, a ser 

realizado pela equipe do Programa Saúde da Família/PSF; 1.2 

acompanhamento periódico (semanal) por equipe multiprofissional, 

composta por nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, para fins de 

fisioterapia motora, respiratória e terapia ocupacional; 1.3 dieta 

nutricional/complemento alimentar composta por: 1.3.1 fórmula enteral 

hipercalórica e hiperproteica com imunomoduladores (1200ml/dia); 1.3.2 

equipo para água (1un/ dia); 1.3.3 frasco de dieta enteral (3un/dia); 1.3.4 

equipo para dieta (1un/dia); 1.4. suporte de materiais e equipamentos 

hospitalares e de insumos que compreende: 1.4.1 cilindro de oxigênio de 

50L (2/mês); 1.4.2 aparelho de glicemia; 1.4.3 termômetro; 1.4.4 kit 

aparelho de pressão; 1.4.5 oximetro de pulso; 1.4.6 aspirador portátil; 

1.4.7 sonda de aspiração traqueal nº 14 sem válvula (120un/mês); 1.4.8 

luva estéril descartável com 100 unidades (2pc/mês); 1.4.9 compressa de 

gaze estéril 7,5x7,5cm, PTC - 10 unidade (150un/mês); 1.4.10 SF 0,9% 10 

ml (150un/mês); 1.4.11 seringa de 20 ml (31un/mês); 1.4.12 luva de 

procedimento com 50 pares (10cx/mês); 1.4.13 fraldas tamanho M 

(150un/mês); 1.4.14 esparadrapo 10x4,5 cm (10un/mês); 1.4.15 sonda 

vertical de demora (2un/mês); 1.4.16 coletor de urina sistema fechado 

2000 ml – (2un/mês); 1.4.17 SF 09% de 500 ml (300un/mês); 1.4.18 cânula 

de traqueostomia com balonete (2un/mês); 1.4.19 tiras reagentes para 

dosagem de glicemia – cx. com 50 unidades (1cx/mês); 1.4.20 extensor de 

silicone transparente de 2 metros (10m/mês); 1.4.21 mascara de 

traqueostomia (3un/mês); 1.4.22 dersani de 200 ml (4fr/mês). 2) 

Estabelecer o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da obrigação de 

fazer, sob pena de contratação, às custas dos requeridos, de empresa de 

iniciativa privada prestadora do serviço de atenção domiciliar, observados 

os termos do Ofício Circular nº 22-2017, de 05 de abril de 2017. 3) 

Estabelecer que o preceito mandamental encontra-se sujeito à obediência 

e às advertências a que faz menção o art. 77, inciso V do Código de 

Processo Civil; 4) Indeferir o pedido de indenização por danos morais; 5) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, para o fim de resolver o mérito 

do processo, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 

do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 30% das 

custas judiciais e os requeridos com os demais 70% remanescentes. Com 

fulcro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 8.º do Código de Processo Civil, 

Condeno o requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), e, também, Condeno os requeridos no pagamento de honorários de 

advogado, em favor do patrono do autor, fixados no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), considerando-se a natureza da demanda, o trabalho 

desenvolvido por parte dos advogados, o lapso de tempo em que o 

processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º 

do Código de Processo Civil]. Todavia, com espeque no art. 3.º, inciso I da 

Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Lucas do Rio Verde/MT devem ficar isentos do pagamento de 

sua parte das custas judiciais. Outrossim, Suspendo a exigibilidade do 

pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao 

patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 2 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129899 Nr: 5589-93.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL COELHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISMAEL COELHO LOPES, Cpf: 

49613030115, Rg: 000457538, Filiação: Maria Terezinha Coelho Lopes, 

data de nascimento: 04/12/1971, brasileiro(a), natural de Corumba-MS. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à INTIMAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acerca 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 20/06/2018, 

às 16h00min, que se realizará nesta Comarca

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Diante do teor do parecer ministerial de fl. 

85, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 

2018, às 16h00min, oportunidade em que será realizada inquirição das 

arroladas pela acusação e pela defesa e, ao final, interrogado o 

réu.Intimem-se o Ministério Público, o acusado, via edilícia, seu Defensor e 

as testemunhas. Requisite-se, se necessário. Às providências e 

expedientes necessários, observando-se as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142740 Nr: 4946-04.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA FRANCISCA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREIA FRANCISCA DE SANTANA, 

Cpf: 01941863183, Filiação: Gersina Francisca Santana, natural de 

Rosario Oeste-, convivente, do lar, Telefone 65-9936-8511. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à INTIMAÇÃO DO(A, S) DENUNCIADO(A, S) acerca 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/06/2018, 

às 14h00min, que se realizará nesta Comarca

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Realizada consulta junto aos Sistemas 

SIEL e SINESP, foram encontradas informações acerca do atual endereço 

da recuperanda, conforme extratos em anexo.2. Assim sendo, designo 

audiência admonitória para o dia 26 de junho de 2018, às 14h00min.3. 

Intimem-se a recuperanda, via edilícia e pessoalmente, nos endereços 

encontrados.4. Intime-se ainda, o Ministério Público e a Defesa.5. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 26 de abril de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96519 Nr: 3157-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARLES RAFAEL RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIARLES RAFAEL RIBEIRO, Filiação: 

Maria Beloira Ribeiro, data de nascimento: 25/11/1993, brasileiro(a), natural 

de Marmeleiro-PR, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone (66) 

99956-9341. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: 
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Justificação que se realizará no dia 26/06/2018, às 16:15, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,DEFIRO o parecer ministerial de fl. 60 e, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 26 de junho de 2018, às 16h15min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o reeducando no último endereço informado nos autos 

e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 27 de abril de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 134730 Nr: 394-93.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMAR MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/11.265

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente, 

bem como levando em conta o documento de fls. 84 e declaração de fls. 

136, para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador para que, no 

prazo legal, APRESENTE Resposta a Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153769 Nr: 2144-96.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIELTON MARCELINO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355

 Vistos etc.,1. Do despacho saneadorNão havendo preliminares a serem 

apreciadas, e não vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397 do 

Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O 

FEITO POR SANEADO, e de consequência, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 15h45min. Saliento que na 

referida audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao final, interrogado 

o réu.Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.2. Do pedido de revogação da 

prisão preventiva (...) ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados 

na decisão proferida no feito nº. 1901-55.2018 (id. 153308), em 

consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que 

decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente NIELTON 

MARCELINO ARAUJO, qualificado nos autos.3. Às providências e 

expedientes necessários, observando-se as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153165 Nr: 1829-68.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Vistos etc.,

A Defesa do acusado, por ocasião da resposta à acusação (fls. 55/64), 

requereu o reconhecimento da inépcia da peça inicial acusatória.

Consultado o Ministério Público, este nada manifestou (fl. 65).

 Pois bem.

Analisando detidamente os autos, no que pertine a alegação de inépcia da 

inicial acusatória, tenho que a mesma não merece acolhimento, pois a 

denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo 

Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395, do 

mesmo Diploma Legal, estando, desta forma, apta a produzir os seus 

jurídicos legais efeitos.

Portanto, indefiro a preliminar em questão.

Com efeito, não havendo outras preliminares a serem apreciadas, e não 

vislumbrando as hipóteses previstas no artigo 397, do Código de Processo 

Penal (alterado pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e 

de consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

28 de maio de 2018, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as vítimas, as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta 

Comarca e, ao final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Findo, intime-se a Equipe Multidisciplinar do Fórum desta Comarca para que 

realize o acompanhamento da vítima, em especial no momento da 

audiência de instrução e julgamento.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152806 Nr: 1617-47.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 10 de julho de 2018, às 13h30min. 

Saliento, que na referida audiência será realizado o interrogatório do 

denunciado, bem como a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação 

e defesa que residem nesta Comarca. Se houver testemunhas residentes 

em outra comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. Cite-se o 

acusado do recebimento da presente denúncia, intimando-o e 

requisitando-o, se necessário, da audiência supradesignada. Intimem-se. 

Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se os laudos periciais, se 

necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153770 Nr: 2145-81.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL OLIVEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345/O

 Vistos etc.,1. Do recebimento da denúnciaRecebo a denúncia na forma 

em que foi posta em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do 

artigo 41 do Código de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma 

das hipóteses do artigo 395 do mesmo Diploma Legal. Fundamento a 

presente decisão no fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a 

presença dos pressupostos processuais e condições para o exercício da 

ação penal, bem como existir nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

caracterizar justa causa para o exercício da ação penal. Ante o que 

preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 10 de julho de 2018, às 15h00min. Saliento, que na 

referida audiência será realizado o interrogatório do denunciado, bem 

como a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa que 

residem nesta Comarca. Se houver testemunhas residentes em outra 

comarca, expeça-se imediatamente carta precatória. Cite-se o acusado do 

recebimento da presente denúncia, intimando-o e requisitando-o, se 

necessário, da audiência supradesignada. Intimem-se. Dê ciência ao 

Ministério Público. Requisite-se os laudos periciais, se necessário. 

Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.2. Do pedido de revogação da prisão 

preventiva (...) ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na 

decisão proferida em sede de plantão regional no Auto de Prisão em 

Flagrante nº. 1411-33.2018 (id. 152501), em consonância com o parecer 

Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do 

requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pelo requerente GABRIEL OLIVEIRA DIAS, qualificado nos 

autos.3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001537-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VALDEVINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CONSULTORIA REVISIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE SABINO OAB - SP360815 (ADVOGADO)

 

Finalidade: intimar o promovido para apresentar contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010990-68.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUKAS DAYANO LINO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Finalidade de intimar o promovido para apresentar contrarrazões ao 

recurso inominado, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010020-34.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CRISTINA TOEBE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória para tentativa de citação da parte 

executada, conforme documento em PDF em anexo, sendo que a diligência 

restou infrutífera. Nesse passo, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 02 de maio de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE & TRINDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI BAMPI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 13/06/2018, ÀS 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FRESCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001442-36.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VALDIR FRESCHA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. VALDIR FRESCHA, 

qualificado na inicial, ingressou com ação de obrigação de fazer c/c 

indenização de danos morais e com pedido de tutela antecipada em 

desfavor de ENERGISA S/A MATO GROSSO, sustentando, em síntese, 

que possui é consumidor da reclamada e que ao tentar realizar um 

financiamento bancário foi surpreendido com a negativação indevida, uma 

vez que encontra-se em dia com suas contas de energia, inclusive com 

declaração de adimplência emitida pela reclamada. Dessa forma, pleiteia a 

concessão da tutela de urgência para o fim de determinar que as 

reclamadas excluam o nome da autora do cadastro de inadimplentes. É, 

em síntese, o necessário. DECIDO. A tutela de urgência, enquanto 

modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, 

caput, do Novo Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. No caso em tela, em que o reclamante postula a concessão de 

tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, 

para que a reclamada exclua o nome da autora do rol dos inadimplentes, 

uma vez demonstra o pagamento das contas de energia elétrica, bem 

como pela declaração anual de adimplência, anexos a inicial. Assim sendo, 

ainda que numa análise superficial dos fatos, entendo que estão 

presentes provas aptas ao convencimento acerca da verossimilhança da 
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tese autoral, o que leva ao deferimento da medida pleiteada. Ante ao 

exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino que a 

reclamada promova exclusão do nome do reclamante do cadastro de 

inadimplentes no valor de R$ 2.428,00 (dois mil quatrocentos e vinte oito 

reais), vinculado aos seus dados pessoais, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar a intimação desta decisão, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem prejuízo de responder 

por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte 

reclamante, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com feito, levando em 

consideração as regras de experiência e a verossimilhança das 

alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a 

reclamada apresente, no prazo da contestação, contrato em discussão ou 

prova de que a reclamante não efetuou o pagamento, bem como, 

incumbindo ainda a prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do reclamante (art. 373, II do CPC). Para justa e eficaz solução 

do litígio, INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do 

Juizado Especial Cível. CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora para comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o 

não comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Por fim, defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 1º do CPC). 

CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de abril 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA MOURA DA SILVA OAB - MT0018931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da petição 

de Id. 11659524, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 02 de maio de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THOP CONTABILIDADE E AUDITORIA SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - 

EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARITA TEODORO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000179-37.2016.811.0045 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. No caso dos 

autos, o reclamante pleiteia a desistência do processo. Importante 

ressaltar que a desistência da ação pelo autor importará em extinção do 

feito sem julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já 

citado (Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, com 

fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 24 de abril de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE REGINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 12226653 bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 13/06/2018 Hora: 16:30 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010837-35.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIZ PRATES REGENOLD POMPEU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Considerando 

que decorreu "in albis" o prazo para pagamento, INTIMO a parte exequente 

para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 02 de maio de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 148826 Nr: 8927-41.2017.811.0045

 AÇÃO: Notificação para Explicações->Interpelações->Medidas 

Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIS BIANCHI DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:OAB/MT 17.381, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:OAB/MT 

4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo do despacho fls. 37, nesse passo intimo a 

requerente para retirar os autos nesta secretaria.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003293-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KENSY HUBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONIA BRASIL S/A - VIVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003293-47.2017.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARLENE KENSY HUBER Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONIA BRASIL S/A - 

VIVO Vistos etc. I – RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de ação declaratória c/c 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito alegando a 

parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas 

dos órgãos de proteção ao crédito por débito inscrito pela Reclamada que 

já se encontrava quitado. Pediu a declaração de inexistência do débito, 

além de reparação por danos morais. É a suma do essencial. II – 

MOTIVAÇÃO Não havendo preliminares e por não vislumbrar a 

necessidade de produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, passo ao julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Desnecessária a dilação 

probatória, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, e, quanto 

aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela via documental. No 

mérito, a pretensão é procedente. Da análise dos documentos acostados 

na exordial permite constatar que o registro dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação do requerido, 

conforme extrato demonstrando apontamento na data de 10/08/17, débito 

de 10/04/17 no valor de R$ 198,11 (cento e noventa e oito reais e onze 

centavos). Afirma a parte Reclamante que não possui qualquer débito 

pendente que justificasse o débito inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em seu nome. A reclamada por sua vez afirma que a parte autora 

deixou de quitar os débitos, mas nada comprova. Desta feita, não tendo a 

requerida comprovado a validade, legalidade e regularidade da cobrança 

que gerou a negativação em apreço, permanece a reclamada no campo 

das meras alegações, haja vista que não se descurou do ônus probatório 

que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do NCPC, seja pela inversão 

do ônus da prova concedida em favor da consumidora, restando cabível, 

pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO, BEM COMO A 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Assevero ainda, que em 

consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de 

serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não 

fazendo, devem reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Com efeito, a contestação não 

traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, 

cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não 

demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em 

face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. A par da responsabilidade 

objetiva, que, por si só, já impele à inversão do encargo probatório (a 

inversão é ope legis), de outra parte também se conjugam tanto a 

manifesta hipossuficiência da reclamante (quer sob o aspecto econômico, 

quer sob o técnico), como a verossimilhança dos fatos que traz a juízo, o 

que conduz à necessidade de facilitar a defesa de seus direitos, mediante 

a inversão do ônus probatório. A conduta consistente em encaminhar ou 

manter o nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito, por 

caracterizar abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados 

e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito 

são considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o 

art.43, § 4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim 

de proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. In 

casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na própria coisa), 

decorrendo diretamente do fato, prescindindo de comprovação efetiva do 

prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção indevida do nome da 

consumidora em cadastros de inadimplentes, a par de implicar palpáveis 

incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e constrangimentos 

desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a dignidade da 

pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão constitui-se em direito 

personalíssimo indissociável da dignidade que é ínsita a todo e qualquer 

sujeito de direitos. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito ( 

razoabilidade e proporcionalidade ), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 7.000,00 (sete mil reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA para DECLARAR a 

inexistência do débito, objeto da presente demanda, bem como 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da 

presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da data do evento danoso (inscrição 10/08/17). Proceda a Reclamada com 

a baixa da restrição, objeto da presente demanda, nos órgãos de proteção 

ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e em caso de recalcitrância 

aplico a multa no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem condenação 

nos ônus sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusas 

as vias impugnativas, proceda-se o arquivamento imediato. Cumpra-se. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 02 de maiol de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010532-51.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CECONELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS VIEIRA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS BALBO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010532-51.2015.8.11.0045; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAO PAULO CECONELLO Parte Ré: REQUERIDO: 

ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Considerando que a parte autora requereu a 

gratuidade da justiça acostando declaração de hipossuficiência e 

comprovação suficiente corroborando com suas alegações, entendo pelo 

deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de 

demanda em que a parte reclamante postula a reparação por danos 

materiais e morais após ter seu veículo envolvido no acidente de trânsito 

em que imputa a responsabilidade ao condutor do veículo da empresa 

Reclamada. Requer a condenação do Requerido à reparação pelos danos 

que afirma ter suportado. No mérito, a demanda é improcedente. Em 

15/09/14, às 17h30min, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo o 

veículo Tiguan de propriedade do autor, na Historiador Rubens de 

Mendonça, sentido Shopping Pantanal, na pista direita, mais 
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especificamente nas proximidades da entrada do bairro Terra Nova - 

Canjica, no município de Cuiabá/MT, quando foi abalroado pelo veículo 

marca Fiat, modelo Strada, cor branca, placa EDB 1443, de propriedade da 

requerida. Afirma que o requerido adentrou na pista desrespeitando a 

regra que favorecia o fluxo da pista da parte autora, causando o 

abalroamento. Pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização 

por danos materiais ocorridos no veículo (R$ 5.000,00). Juntou 

documentos. Citada, a parte ré contestou. Afirmou que o acidente ocorreu 

por culpa exclusiva do condutor do veículo da parte autora, em suma, por 

ausência de cuidado. Pediu o julgamento de improcedência. Juntou 

documentos. Instadas as partes a dizer sobre o interesse na dilação 

probatória, as partes requereram produção de prova testemunhal. Durante 

a instrução não foram inquiridas testemunhas. Declarada encerrada a 

instrução, as partes deixaram de apresentar memoriais. Vieram os autos 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. Ausentes 

preliminares, passo ao exame do mérito. A parte autora imputa ao 

requerido a ocorrência do acidente de trânsito, pela imprudência. Já a 

reclamada imputa ao condutor do veículo do autor a culpa pelo 

acontecimento desastroso, eis que estava sem os devidos cuidados com 

as alterações no transito devido às obras da Copa do Mundo na Av 

Historiador Rubens de Mendonça, isso com base nas fotos trazidas aos 

autos. Consigno que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, 

nos termos do artigo 186 do Código Civil, imprescindível a presença de 

três pressupostos para configuração do dever de indenizar, quais sejam: 

conduta culposa, dano e nexo causal, sendo da parte autora o ônus de 

provar tais requisitos da responsabilidade civil (artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil). Nesse passo, verifico pela documentação 

mencionada que o autor estava dirigindo sem observar a necessidade da 

conversão à direita, devido às obras da Copa. Igualmente, a conduta do 

Reclamado em igual proporção para a ocorrência do acidente, visto que, 

não respeitou a sinalização do local, acabando por abalroar. Visto isso, 

diante das duas condutas imprudentes ensejadoras do evento, reputo 

estar diante de culpa concorrente (art. 945 do CC/02), sendo o caso de 

improcedência (arts. 186 e 927 do CC/02) e para cada um arcar com seus 

danos materiais, eis que a indenização deve ser proporcional à conduta 

de cada um dos envolvidos. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural,. Deixo de condenar a reclamante no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). DEFIRO o Pedido de Justiça 

Gratuita. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de maio 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004370-91.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIO SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ITAÚ UNIBANCO 

HOLDING S.A. PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Na presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a 

parte Reclamante, embora regularmente intimada, deixou de comparecer à 

solenidade. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO O decreto de extinção 

é medida de rigor. De efeito, conforme constou no termo da audiência de 

conciliação, a parte Reclamante não se fez presente, sem qualquer 

justificativa. A consequência é a extinção do processo. Com efeito, os 

preceitos contidos nos artigos 9º e 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, 

determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende 

que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória. A 

pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso 

I, da Lei nº 9.099/95, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposta por ANTONIO SILVA SANTOS em 

desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.. Sem condenação nos ônus 

sucumbenciais (art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Intimem-se. Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se. Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à 

apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito para que 

se produzam os devidos efeitos legais. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo . Lucas do Rio Verde/MT, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005070-67.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.189,41; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: FRANCIVALDO MOREIRA RODRIGUES Parte 
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Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débito, com pedido de 

indenização por danos morais, proposta por FRANCIVALDO MOREIRA 

RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO S.A. diante de suposto 

lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. No 

caso dos autos, o reclamante pleiteia a desistência do processo. 

Importante ressaltar que a desistência da ação pelo autor importará em 

extinção do feito sem julgamento do mérito, independentemente da 

anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença submetido à homologação da MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004437-56.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.036,89; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SIMONE ZANOTTE ELEOTERIO Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não 

acosta comprovante de sua situação financeira. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo a análise de MÉRITO. No mérito, a demanda é procedente. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos materiais e morais, em síntese, aduziu a parte autora SIMONE 

ZANOTTE ELEOTERIO que desconhece a restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, no valor de R$ 36,89 (trinta e seis reais 

e oitenta e nove centavos), inscrita 29/04/16. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 
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anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (09/03/2014). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$36,89 (trinta e seis 

reais e oitenta e nove centavos), inscrito em 29/04/16; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILCILENE MAIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002855-21.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 30.558,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILCILENE MAIA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A S E N T E N Ç A I - RESUMO DOS 

FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). 

Cuida-se de ação em que a alegação funda-se em cobrança indevida de 

renovação automática de assinatura de revista, descontado diretamente 

em sua fatura de cartão de crédito, mesmo após declarar que não possuía 

mais interesse na assinatura. Pugna pela condenação por danos morais e 

materiais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO Em sede preliminar, a 

reclamada apresenta argumentos alusivos à carência da ação por falta de 

interesse processual – perda do objeto, já que houve o pronto atendimento 

quanto ao cancelamento em vias administrativas da fatura contestada. A 

preliminar segue desacolhida por se confundir com o mérito, e com este 

será analisada. Superadas as preliminares arguidas, passo à análise do 

MÉRITO. No mérito, a demanda é procedente. A parte autora alega que 

contratou com a empresa reclamada, e após sua vigência, sem qualquer 

interesse na renovação foi surpreendido com o desconto de valores 

referentes à renovação automática, sem o seu consentimento, 

causando-lhe danos morais e materiais. A Reclamada tenta justificar seus 

atos afirmando que quando do conhecimento da reclamação, efetuou a 

rescisão e a devolução do valor nas faturas, nada comprovando acerca 

do que alega. Nesse contexto tenho claro o dano moral e material sofrido 

pela parte autora, ao sentir-se ludibriada pela requerida que passou a 

restringir de forma indevida valores diretamente em sua conta corrente, 

sem sua autorização. Neste sentido: CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

ASSINATURA DE REVISTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO 

AUTORIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Diante da sentença que condenou a ré à repetição em dobro dos valores 

indevidamente pagos pela autora, bem como ao pagamento de 

indenização, a título de danos morais, recorreu a demandante apenas 

quanto ao valor da indenização. 2. Manutenção do quantum indenizatório, 

pois fixado de acordo com os parâmetros adotados pelas Turmas 

Recursais em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004288379, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004288379 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de 

Julgamento: 12/12/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/12/2013) É evidente que há, nesses 

casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos 

tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente 

da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Resta quantificar 

o dano moral. 3. A reparação moral deve, necessariamente, guardar 

relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a 

função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide 

dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar 

(1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique 

locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada signifique 

financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como padrão do 

legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a 

igual distância do estóico ou do homem de coração seco de que fala 

Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser 

consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 
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moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a devolução do valor descontado 

diretamente da fatura da autora acrescido de correção monetária e juros 

legais, no valor de R$ 279,30 (duzentos e setenta e nove reais e trinta 

centavos), na forma dobrada que foram descontados de suas faturas. 

Portanto, defiro o pedido de restituição, que decorre do entendimento ora 

sufragado, eis que, ao reclamado não assiste o direito de interferir nas 

relações bancárias da Reclamada, e considerando que a cobrança fora 

indevida, por conseguinte deve restituir o que indevidamente descontou. III 

- DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino 

pela PROCEDÊNCIA a presente demanda para (1º) CONDENAR a 

Reclamada EDITORA GLOBO S.A. ao pagamento de reparação dos danos 

morais à Reclamante GILCILENE MAIA SILVA na importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento 

(Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês e correção monetária da data do evento danoso a teor do que 

prescreve a súmula 54 do STJ bem como (2º) danos materiais na 

importância de R$ 558,60 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta 

centavos), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

contados da citação e atualizada pelo IGP-M da FGV a contar da data do 

arbitramento. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA LAGO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J GUEDES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000064-45.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELISAMA LAGO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: J 

GUEDES DA SILVA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória 

proposta por ELISAMA LAGO PEREIRA em face de J GUEDES DA SILVA - 

ME. Analisando os autos, observo que na ocasião da audiência de 

conciliação ID 12085272, que as partes transigiram e que o pagamento 

será realizado na conta do autor. Portanto, para que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza de 

Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000789-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000789-34.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 929,00; Tipo: Cível; Espécie: 

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL (112)/[RESCISÃO DO 

CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VILMAR VIEIRA Parte Ré: REQUERIDO: SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória 

proposta por VILMAR VIEIRA em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA. Analisando os autos, observo que as partes 

transigiram e que o pagamento será realizado na conta do autor. Portanto, 

para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo, bem como a desistência do 

prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução 

de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005188-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005188-43.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RÔMULO ALVES DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de sua situação 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise de 

MÉRITO. No mérito, a demanda é procedente. Trata-se de ação 
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declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais, em síntese, aduziu a parte autora RÔMULO ALVES DA 

COSTA que desconhece a restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à BANCO BRADESCO S.A., no valor de R$ 128,34 (cento e 

vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), da data de 10/09/17. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (09/03/2014). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 128,34 (cento e 

vinte e oito reais e trinta e quatro centavos), da data de 10/09/17; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza de Direito, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004738-03.2017.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WIGLES ROMEU MARTINS DA SILVA BANDEIRA 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA DATA S.A. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de sua situação financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 
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Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA Com relação às preliminares de 

litispendência e conexão, alegadas pela Reclamada, rejeito-as, uma vez 

que, ainda que as outras ações possam envolver a mesma situação 

fática, cuidam-se de contratos distintos, com valores de apontamentos 

diferentes. Passo à análise de MÉRITO. No mérito, a demanda é 

procedente. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos materiais e morais, em síntese, aduziu a parte 

autora WIGLES ROMEU MARTINS DA SILVA BANDEIRA que desconhece a 

restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

TELEFÔNICA DATA S.A., no valor de R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito 

centavos), da data de 22/05/14. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Por oportuno e pelo exposto alhures, o pedido 

contraposto apresentado pela reclamada resta indeferido. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) (22/05/14). RECONHEÇO a inexigibilidade do 

débito no valor de R$ 5,98 (cinco reais e noventa e oito centavos), da data 

de 22/05/14; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Outrossim, com 

fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto formulado pela Reclamada. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005089-73.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.372,06; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSÉ MAILSON RIBEIRO COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 
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audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de sua situação financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo à análise de MÉRITO. No mérito, a demanda é procedente. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos materiais e morais, em síntese, aduziu a parte autora JOSÉ 

MAILSON RIBEIRO COSTA que desconhece a restrição em seu nome por 

uma suposta dívida contraída junto à BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 

no valor de R$ 372,06 (trezentos e setenta e dois reais e seis centavos), 

da data de 19/05/14. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor 

que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender 

os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo 

certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de 

outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (19/05/14). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 372,06 (trezentos e 

setenta e dois reais e seis centavos), da data de 19/05/14; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004507-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DUTRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004507-73.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 12.038,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIZABETE DUTRA DUARTE Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Considerando que a 

parte autora requereu a gratuidade da justiça acostando declaração de 

hipossuficiência e comprovação suficiente corroborando com suas 

alegações, entendo pelo deferimento da concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Não merece acolhida a alegação de incompetência do 

Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que demandaria 

realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com 

documentos hábeis ao deslinde da causa. Superadas as preliminares 

arguidas, passo à análise do MÉRITO. No mérito, a demanda é procedente. 

Cuida-se de demanda em que a alegação funda-se em desconto indevido 

em sua conta de débito quitado. Afirma que possui relação contratual com 

a reclamada, sempre pagou suas faturas com antecedência ao 

vencimento, sendo que pagou em 28/08/17 e em 30/08/17 foi surpreendida 

com o desconto em sua conta do valor de R$ 1.019,07 (um mil e dezenove 

reais e sete centavos). Pugnou pela condenação da Reclamada para 

restituir em dobro os valores indevidamente debitados em sua folha de 

pagamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais A 

requerida argumenta em sua contestação que a contratação se deu 

regularmente sendo legítima a cobrança bem como os descontos. Com 

efeito, o que se vislumbra do acervo probatório, é que a reclamante 

sempre pagou suas faturas com antecedência via boleto e não pode a 

reclamada alegar desconhecimento, havendo ilicitude ao debitar valores já 

quitados. Nesse contexto resta claro o dano moral sofrido pela parte 

autora, ao sentir-se prejudicada pelo requerido, com o desconto retirado 

diretamente de sua conta corrente e, com a falta de zelo quando da 

análise da documentação necessária para liberação de crédito e valores 

em nome da Autora. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação 

do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade 

do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assume o risco da atividade 

que desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária 

e juros legais. Da mesma sorte, razão cabe à autora quanto aos pedidos 

de danos materiais, para devolução dos valores indevidamente 

descontados, estando correto o montante aduzido na inicial no valor de R$ 

1.019,07 (um mil e dezenove reais e sete centavos) a ser devolvido na 

forma dobrada, o que alcança a quantia de R$ 2.038,14 (dois mil e trinta e 

oito reais e quatorze centavos). Portanto, quanto ao pedido de repetição 

do indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto caracterizados os 

requisitos legais, impondo-se determinar a sua restituição em dobro. 

Considerando que a reclamada devolveu na forma simples, resta o 

depósito do valor remanescente de R$ 1.019,07 (um mil e dezenove reais 

e sete centavos). . DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA da presente demanda para (1º) 

DECLARAR inexistente o débito objeto da presente demanda; (2º) 

CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante na importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, o qual será atualizado 

da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês e correção monetária da data do evento danoso a 

teor do que prescreve a súmula 54 do STJ bem como (4º) CONDENAR o 

Reclamado à restituição de R$ 1.019,07 (um mil e dezenove reais e sete 

centavos), atualizados desde a citação pelo IGP-M da FGV, mais juros de 

mora de 1% ao mês a contar da citação DEFIRO o Pedido de Justiça 

Gratuita. Deixo de condenar no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. CARDOSO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO
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1000192-36.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: L. S. CARDOSO & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A PROJETO DE SENTENÇA DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1. Cuida-se embargos de declaração em 

que a parte Embargante alega omissão/contradição na sentença prolatada 

ID de nº. 3719783. 2. Conheço dos embargos porque tempestivos. 3. No 

mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença de mérito, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio 

impugnativo ora manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já 

foi decidido, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC/2015. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz 

não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos 

pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a 

que está adstrito. Confira-se a seguinte ementa: Ementa PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES 

ENSEJADORAS DO RECURSO. 1. A acolhida dos embargos declaratórios 

só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade, 

ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Estando 

evidenciada a tese jurídica em que se sustenta a decisão proferida nesta 

Instância, não é necessário declarar os dispositivos legais em que se 

fundamenta. 3. Desnecessária a menção a todas as teses invocadas 

pelas partes e que não foram consideradas significativas para o desate 

da lide. 4. Opostos os embargos de declaração, se o Tribunal recusar-se 

a suprir omissão por entendê-la inexistente, está preenchido o requisito do 

prequestionamento sobre a matéria dos embargos. (TRF-4, AC 

56365120124049999 PR 0005636-51.2012.404.9999, Relator: JOÃO 

BATISTA PINTO SILVEIRA, Julgamento: 22/05/2-13, Órgão Julgador: 

SEXTA TURMA, Publicação: D.E. 04/06/2013) Ementa EMBARGOS 

INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. REJEIÇÃO. 

Não está o órgão julgador vinculado aos argumentos da parte recorrente, 

tampouco deve discorrer sobre todos os dispositivos legais invocados. A 

avaliação da prova é feita segundo a livre convicção do magistrado, que 

deve expor claramente os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram 

o "decisum". Os embargos declaratórios também não se prestam para a 

rediscussão da matéria ou para prequestionamento de dispositivos. 

EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Nº 70017468810, 

Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 02/03/2007) Friso, uma vez mais, que o 

decisório não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: ementa 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 

EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) 4. Posto isto, 

Imperativo OPINAR para o DESACOLHIMENTO dos presentes embargos, 

porquanto, como dito acima, não objetivam aclarar ou a integrar o julgado, 

tendo em vista que o meio impugnativo ora manejado busca, tão só, 

modificar o entendimento declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora 

impugnada, o que não se compacede com o recurso manejado. Posto isso, 

desacolho os embargos. Intimem-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004653-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004653-17.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 14.055,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NÃO PADRONIZADO SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. Passo ao exame do mérito. O Reclamante 

postula a condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em 

razão de ter inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

09/09/2014, no importe de R$ 937,76 (novecentos e trinta sete reais e 

setenta e seis centavos), de um suposto contrato nº 13737788, ao 

argumento de que desconhece o referido débito, do qual requer ainda a 

exclusão do referido débito. Por sua vez, a Reclamada afirma que não 

cometeu qualquer ilícito, por estar a Reclamante inadimplente, conforme 

documentos acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus 

dados é legítima, sendo que a origem do referido débito advém de cessão 

de crédito entre o Banco Santander e a ora reclamada, que por sua vez 

negativou a reclamante. Pois bem, considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. A análise dos documentos 

acostados ao processo leva à conclusão que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que ensejou a 
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inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não 

fazendo prova da contratação dos seus serviços. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

é indevida, devendo o débito discutido nos autos ser declarado ilegal 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante possui restrições 

posteriores no cadastro de inadimplentes em seu nome, sendo discutidas 

em juízo, assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) (09/03/2014). RECONHEÇO a inexigibilidade do 

débito no valor de R$ 937,76 (novecentos e trinta sete reais e setenta e 

seis centavos), referente ao contrato nº 13737788, inscrito em data 

09/09/2014. DETERMINO a exclusão definitiva do nome do Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004041-79.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GABRIELA SOUZA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o 

conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação 

desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte 

autora. Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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1005166-82.2017.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SERVULO ANTONIO PEREIRA SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que 

a parte autora fora devidamente intimada para efetuar a apresentação de 

documentos comprobatórios e emendar a inicial, nos seguintes termos: 

“Visto etc., DETERMINO que a parte Reclamante proceda emenda à inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do 

CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de endereço em nome 

da parte autora, tais como: contas uma vez que, a comprovação da 

residência de água, energia e telefone, em nome da parte é essencial para 

fixação da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de 

qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso 

não possua comprovantes de residência em seu nome o reclamante 

deverá comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que 

constará no comprovante de residência. Intime-se e cumpra-se Lucas do 

Rio Verde-MT, 19 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito”. O promovente não acostou aos autos o documento solicitado, 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO ISTO POSTO, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005199-72.2017.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: NILLENE KAREN SILVA SERRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, I do NCPC. GRATUIDADE A parte reclamante solicitou a 

gratuidade da justiça, sendo que acosta declaração de hipossuficiência, 

porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

embora tenha juntado CTPS informou apenas a qualificação, não tendo 

como saber se possui ou não vinculo empregatício, posto isso, indefiro o 

pedido. VALOR DA CAUSA Conforme se denota a parte reclamante 

atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na legislação: “Art. 292. 

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI 

- na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo 

Civil estabelece: “§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor 

da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O 

reclamante requer condenação em danos morais no valor de R$ 14.480,00 

(quatorze mil quatrocentos e oitenta reais) e a inexigibilidade do débito de 

R$ 390,89 (trezentos e noventa reais e oitenta e nova centavos), posto 

isso, determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 

14.390,89 (quatorze mil trezentos e noventa reais e oitenta e nova 

centavos). OPINO pela rejeição da preliminar de falta de interesse de agir, 

posto que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha 

a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não 

julgado procedente. Da inversão do ônus da prova O caso em tela deve 

ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o 

contrato celebrado entre as partes caracteriza nítida relação de consumo. 

Nesse diapasão, importa observar os meios de facilitação de defesa do 

consumidor, especialmente a possibilidade de inversão do ônus da prova, 

prevista no inciso VIII, do art. 6°, da Lei n. 8.078/90, que tem como 

pressupostos alternativos a hipossuficiência e a verossimilhança nas 

alegações do consumidor. No caso concreto, certamente a fornecedora 

Reclamada possui melhores condições de demonstrar a qualidade e 

regularidade do atendimento de seus consumidores no desempenho de 

sua atividade de expertise, revelando-se a parte Autora hipossuficiente do 

ponto de vista técnico e probatório. Assim, tratando-se de pressupostos 

alternativos, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor, defiro a inversão do ônus da prova em favor da parte 

Reclamante. Passo à analise do mérito. Os pedidos da autora são 

procedentes. Trata-se de reclamação solicitando declaração de 

inexistência de débito c/c danos morais promovida por Nillene Karen Silva 

Serra em face de Banco Bradesco S/A. Em síntese, aduziu que foi 

negativada nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado no valor de 

R$ 390,89 (trezentos e noventa reais e oitenta e nova centavos), contrato 

nº 024056783000081, em data de 02/09/2016, sendo que não reconhece 

a dívida, pois não possui nenhuma pendência com o reclamado. O 

reclamado por sua vez nega categoricamente todos os fatos, limitando 

parte se sua defesa as preliminares suscitadas e no mérito informa que 

não praticou ato ilícito, que a inscrição é devida, que a reclamante era 

titular de conta CONTA-CORRENTE NÚMERO 077968-5 VINCULADA A 

AGÊNCIA 1583 e que fez empréstimo via cartão e senha não adimplindo o 

empréstimo, razão da inscrição no cadastro de inadimplentes e assim 

capaz de ensejar danos morais que não foram comprovados pela 

reclamante, não juntando qualquer documento para comprovar suas 

alegações e a relação contratual entra as partes . A reclamante impugnou 

tempestivamente as alegações da reclamada, ratificando a procedência 

dos pedidos contidos na inicial. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Destarte, apesar de a 
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presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A análise 

dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito 

que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito, não fazendo prova da contratação dos seus serviços. Logo, 

não tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome do reclamante é indevido, devendo 

o débito discutido nos autos ser declarada ilegal. Com relação ao dano 

moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço pelo reclamado. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O dano moral 

passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, 

intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta 

evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores 

causados a parte reclamante em razão da falha na prestação do serviço 

efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 

Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC , OPINO 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, para rejeitar as 

preliminares e no mérito para: CONDENAR a reclamada ao pagamento do 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos pelo 

reclamante, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros simples legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). DECLARAR a inexistência do débito no valor de 

R$ 390,89 (trezentos e noventa reais e oitenta e nova centavos). 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; Julgo 

IMPROCEDENTE o Pedido de Litigância de Má fé. INDEFIRO o pedido de 

justiça gratuita do reclamante. MODIFICO DE OFÍCIO o valor da causa para 

R$ 14.390,89 (quatorze mil trezentos e noventa reais e oitenta e nova 

centavos). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. Juiz Leigo HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Após, arquive-se com as cautelas legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003465-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL EMERSON ALCANTARA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003465-86.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (43AÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MIGUEL EMERSON 

ALCANTARA FARIAS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora fora 

devidamente intimada para efetuar a apresentação de documentos 
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comprobatórios e emendar a inicial, nos seguintes termos: “Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicia 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de 

consumo de serviços de telefonia, consumo de água, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do 

prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito”. O promovente não acostou aos autos o documento solicitado, 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO ISTO POSTO, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

Leigo _______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito
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MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA (REQUERENTE)
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ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000502-71.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA Parte Ré: 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte reclamante solicitou a 

gratuidade da justiça, sendo que acosta declaração de hipossuficiência, 

porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, posto isso, 

indefiro o pedido. OPINO pela rejeição da preliminar de conexão e 

l i t i s p e n d ê n c i a  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  n o s  a u t o s 

nº1000503-56.2018.8.11.0045, estão sendo discutidos valores e 

contratos diferentes aos constantes nos presentes autos. Passo à analise 

do mérito. Os pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de 

reclamação solicitando declaração de inexistência de débito c/c danos 

morais promovida por Maria Rosalina Vaz De Sousa em face de Natura 

Cosméticos S.A Em síntese, aduziu que foi negativada nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada no valor de R$ 251,98 (duzentos e 

cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), contrato nº 

5604967044004, em data de 26/12/2017, sendo que não reconhece a 

dívida, pois não possui nenhuma pendência com a reclamada. A 

reclamada por sua vez no mérito informa que não praticou ato ilícito e que 

agiu no exercício regular do direito, sendo que a inscrição é devida e 

assim incapaz de ensejar danos morais pleiteados pela reclamante, 

juntando Contrato Assinado pela reclamante cujo assinatura é idêntica aos 

documentos pessoais da reclamante e demais documentos juntados nos 

autos, comprovando assim a relação contratual entra as partes . A 

reclamante não impugnou as alegações e documentos juntados pela 

reclamada. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. A análise dos documentos acostados ao 

processo leva à conclusão que a Reclamada se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito,juntando nos autos 

Contrato assinado pela reclamante, cuja assinatura é idêntica aos 

documentos pessoais da reclamante e demais documentos juntados nos 

autos, corroborados por demais documentos representados por extratos 

e telas unilaterais com dados pessoais da autora, fazendo prova da 

contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome da reclamante é devida, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes 

e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela rejeição 

da preliminar pleiteada pela reclamada e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial INDEFIRO o pedido de justiça gratuita do 

reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. . 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000503-56.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA ROSALINA VAZ DE SOUSA Parte Ré: 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte reclamante solicitou a 

gratuidade da justiça, sendo que acosta declaração de hipossuficiência, 

porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, posto isso, 

indefiro o pedido. OPINO pela rejeição da preliminar de conexão e 

l i t i s p e n d ê n c i a  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  n o s  a u t o s 

nº1000502-71.2018.8.11.0045, estão sendo discutidos valores e 

contratos diferentes aos constantes nos presentes autos. Passo à analise 

do mérito. Os pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de 

reclamação solicitando declaração de inexistência de débito c/c danos 

morais promovida por Maria Rosalina Vaz De Sousa em face de Natura 

Cosméticos S.A. Em síntese, aduziu que foi negativada nos órgãos de 

proteção ao crédito pela reclamada no valor de R$ 201,51 (duzentos e um 

reais e cinquenta e um centavos), contrato nº 1612551679001, em data de 

14/01/2018, sendo que não reconhece a dívida, pois não possui nenhuma 

pendência com a reclamada. A reclamada por sua vez no mérito informa 

que não praticou ato ilícito e que agiu no exercício regular do direito, sendo 

que a inscrição é devida e assim incapaz de ensejar danos morais 

pleiteados pela reclamante, juntando Contrato Assinado pela reclamante 

cujo assinatura é idêntica aos documentos pessoais da reclamante e 

demais documentos juntados nos autos, comprovando assim a relação 

contratual entra as partes . A reclamante não impugnou as alegações e 

documentos juntados pela reclamada. Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A análise 

dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito,juntando nos autos Contrato assinado pela reclamante, cuja 

assinatura é idêntica aos documentos pessoais da reclamante e demais 

documentos juntados nos autos, corroborados por demais documentos 

representados por extratos e telas unilaterais com dados pessoais da 

autora, fazendo prova da contratação dos seus serviços. Logo, tendo 

sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

conseqüência, que a inserção do nome da reclamante é devida, devendo 

o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com relação aos pedidos 

de declaração de inexistência de débito e danos morais pleiteados pela 

reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada comprovou a 

relação contratual entre as partes e a origem da dívida, portanto 

improcedentes os pedidos. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, OPINO pela rejeição da preliminar pleiteada pela 

reclamada e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial INDEFIRO o pedido de justiça gratuita do reclamante. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. . 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000427-66.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VILMAR 

SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BOA VISTA SERVIÇOS S.A., 

GAZIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte reclamante solicitou a gratuidade da justiça, sendo 

que acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, posto isso, 

indefiro o pedido. OPINO pela rejeição da preliminar de incompetência dos 

Juizados Especiais por necessidade de perícia técnica, tendo em vista que 

os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento 
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da demanda. Passo à analise do mérito. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de reclamação solicitando declaração de 

inexistência de débito c/c danos morais promovida por Vilmar Soares Da 

Silva em face de Boa Vista Serviços S.A. e Gazin Indústria e Comércio de 

Móveis e Eletrodomésticos LTDA. Em síntese, aduziu que foi negativado 

nos órgãos de proteção ao crédito pelas reclamadas no valor de R$ 

100,38 (cem reais e trinta e oito centavos), contrato nº 100301738530120, 

em data de 17/09/2015, sendo que não reconhece a dívida, pois não 

possui nenhuma pendência com a reclamada. As reclamadas por sua vez 

no mérito informam que não praticaram ato ilícito e que agiram no exercício 

regular do direito, sendo que a inscrição é devida e assim incapaz de 

ensejar danos morais pleiteados pelo reclamante, sendo que a segunda 

reclamada junta nos autos Contrato Assinado pelo reclamante cujo 

assinatura é idêntica aos documentos pessoais da reclamante e demais 

documentos juntados nos autos, comprovando assim a relação contratual 

entra as partes . A reclamante impugnou as alegações e documentos 

juntados pelas reclamadas, requerendo por fim a procedência da inicial. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo a parte Reclamante não está dispensada de cooperar 

para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do 

ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, 

com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos 

indícios de suas alegações. A análise dos documentos acostados ao 

processo leva à conclusão que as Reclamadas se desincumbiram do ônus 

probatório que lhe competiam, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de 

comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, juntando a segunda 

reclamada nos autos Contrato assinado pela reclamante, cuja assinatura é 

idêntica aos documentos pessoais da reclamante e demais documentos 

juntados nos autos, corroborados por demais documentos representados 

por extratos e telas unilaterais com dados pessoais da autora, fazendo 

prova da contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção 

do nome da reclamante é devida, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a segunda reclamada comprovou a relação contratual entre 

as partes e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir da Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013)” DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela rejeição da preliminar pleiteada pela 

reclamada e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a verdade 

dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser 

revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC. 

Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte reclamante, na forma 

do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os 

critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCP INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita do reclamante. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. . 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005231-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005231-77.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 345,21; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIO RODRIGUES DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Devidamente citada e intimada da data de 

audiência de conciliação (ID Nº 11905655), a promovida deixou de 

comparecer, conforme termo juntado (ID Nº 11978353), não apresentando 

contestação nos autos. É cediço que no âmbito dos Juizados Especiais, o 

não comparecimento da empresa requerida em audiência leva à aplicação 

dos efeitos da revelia, enquanto que a ausência de contestação configura 

a confissão ficta da reclamada das afirmações constantes na peça de 

ingresso. Assim, aplicação dos efeitos da revelia ante a sua ausência na 

solenidade realizada, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Desta 

feita, aplico os efeitos da revelia em desfavor da reclamada, não deixando 

de analisar, entretanto, as afirmações contidas na peça inicial, conforme o 

art. 6º da Lei 9.099, que dispõe que o Juiz deverá adotar em cada caso a 

decisão que considerar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais 

da lei e às exigências do bem comum, já que é essa a função basilar do 

Direito. Passo à análise do mérito. O Reclamante postula a condenação do 

Reclamado a indenizá-la por danos morais em razão de ter inserido o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito em 16/01/2017, no importe de R$ 

345,21 (trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), de um 

suposto contrato nº 16074652831, ao argumento de que desconhece o 

referido débito, do qual requer ainda a exclusão do referido débito. Por 

sua vez, a Reclamada devidamente citada e intimada da data de audiência 

de conciliação (ID Nº 11905655), a promovida deixou de comparecer, 

conforme termo juntado (ID Nº 11978353), não apresentando contestação 

nos autos. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Analisado o processo e os documentos a ele 

carreados, verifico que cediço que por se tratar de relação consumerista, 

impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu o ônus de 

comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do 

autor, com base no art. 373, inciso II, do CPC, porém, não o fez. Em outras 

palavras, cabia à parte requerida comprovar a legalidade da inclusão do 

nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mas quedou-se 

inerte. Por fim, no que tange ao do dano moral, tenho que este não merece 

prosperar, porquanto, em que pese à aplicação de inversão do ônus da 

prova em observância ao código consumerista, cabe a Reclamante o ônus 

de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e deste dever ele não 

se desincumbiu uma vez que possui atualmente possui 01 (uma) restrição 
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preexistente não discutidas em Juízo, contrato nº 0117194725, no valor de 

R$184,04 (cento e oitenta e quatro reais e quatro centavos) inclusa pela 

Empresa Claro TV, em data de 04/12/2014 e neste caso cabível a 

aplicação da Súmula nº 385 STJ in verbis: Súmula 385/STJ - 11/07/2017. 

Responsabilidade civil. Dano moral. Consumidor. Anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito. Indenização. Descabimento quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Recurso especial repetitivo. Recurso especial representativo da 

controvérsia. CDC, art. 43, § 2º. CCB/2002, art. 186. CF/88, art. 5º, V e X. 

CPC, art. 543-C. «Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.» Ante o exposto, 

despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil, OPINO pela decretação da REVELIA da 

reclamada e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação 

para: DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 345,21 

(trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), de um suposto 

contrato nº 16074652831, inscrito em data de 16/01/2017. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; OPINO pela improcedência 

do pedido de danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios nesta 

fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005020-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTONIO VERARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005020-41.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TELEFONIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON ANTONIO VERARDI Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de sua situação 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo à análise de 

MÉRITO. No mérito, a procedência do pedido se impõe com arrimo no art. 

186 Código Civil e no art.14, CDC verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Alega o autor: - 

que no dia 18/09/17 solicitou o cancelamento do plano pós-pago, não 

possuindo mais interesse no contrato; - que recebeu faturas de multa 

rescisórias por descumprimento de contrato as quais não concorda quitar; 

- que descobriu que a reclamada manteve uma das linhas ativas no plano 

contratado e que isso estaria gerando cobranças mensais após o pedido 

de cancelamento; - que sofreu transtornos e frustrações com o mau 

atendimento da reclamada; A Reclamada, a seu turno, se limita a alegar 

que não cometeu nenhum ato ilícito ensejador de reparação, tendo em 

vista que as cobranças foram efetuadas conforme o contratado. De 

proemio verifico que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório e 

comprovou que cancelou o contrato no dia 18/09/17, tendo inclusive 

quitado as faturas referentes aos dias em que a linha telefônica ficou 

ativa, o que comprova serem indevidas as demais faturas enviadas. 

Assim sendo, restando patente a falha na prestação de serviço e não 

tendo a Reclamada se desincumbido do seu dever de provar suas 

alegações ante a hipossuficiência do consumidor, em consonância com o 

art. 6º, VIII, CDC, e o art. 373, II, CPC, tenho por verdadeiros os fatos 

narrados na inicial, devendo a reclamada reparar os danos causados. 

Corroborando: “CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE 

CANCELADA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL 

OCORRENTE. QUANTUM (R$ 5.000,00) ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER AFASTADA. Descumprida a solicitação de cancelamento da 

portabilidade, acarretando a inutilização e posterior cancelamento da linha 

pela autora, bem como a emissão de faturas relativas a linha não 

contratada e não utilizada, culminando em inscrição indevida em cadastro 

restritivo de crédito, restam caracterizados dano moral e dever de 

indenizar. Sendo cabíveis danos morais... (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003682804 RS , Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

15/08/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/08/2012)” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

presente demanda e o faço para: 1 – DECLARAR a inexigibilidade dos 

débitos discutidos nos presentes autos após setembro/2017; 2- 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 – J, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação da MM. Juíza de Direito, nos termos do art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000201-95.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO 

DA SILVA BARROS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA I – RESUMO 

DOS FATOS RELEVANTES Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 

38). Cuida-se de reclamação em que a parte autora pretende a revisão e 

condenação da reclamada por danos morais em razão de cobrança que 

considera indevida, requerendo a declaração do indébito das faturas dos 

meses de janeiro e março de 2016, nos valores de R$ 836,04 (oitocentos 

e trinta e seis reais e quatro centavos) e R$ 853,78 (oitocentos e 

cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), geradas em razão da 

constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da 

sua Unidade Consumidora n.º 21438090. Afirma que não sabe informar do 

que se trata dita recuperação de consumo, requerendo declaração de 

inexistência do débito da recuperação de consumo além de reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. II – MOTIVAÇÃO 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje 2. Não 

merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se 

trata de causa complexa que demandaria realização de prova pericial, 

estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde 

da causa. 3. No mérito a demanda é parcialmente procedente. Análise da 

documentação que instrui os autos permite constatar que houve cobrança 

de valor referente à vistoria unilateral pela Reclamada que não encontra 

justificativa plausível à vista da ausência de pressupostos legais para 

realização de mencionada vistoria. Trata-se da fatura eventual de energia 

elétrica, dos meses de janeiro e março de 2016, nos valores de R$ 836,04 

(oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos) e R$ 853,78 

(oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), geradas 

em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de 

energia elétrica da Unidade Consumidora n. 21438090. A demandada, a 

título de argumentação para rebater as alegações da Reclamante, informa 

que: por ocasião de uma inspeção realizada no imóvel do demandante no 

dia 09/09/2015 verificou a concessionária que o MEDIDOR ESTAVA COM 

O DISPLAY APAGADO E SEM LACRE, POSSIBILITANDO O ACESSO AOS 

COMPONENTES INTERNOS. Neste sentido, a parte Requerida nada mais 

faz do que, tentando convencer do acerto das atividades desenvolvidas, 

validar a sua própria vistoria, o que não retrata senão ato integralmente 

unilateral que não tem a propriedade de convencer. Ora, se a demandada 

estava pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo) deveria 

proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, 

adotando precisamente o que está consignado no § 1º, inciso II do 

mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; 

Contudo, não nos parece que a demandada tenha solicitado perícia 

técnica, ou seja, vistoria feita por terceiros, e não por ela própria, o que 

autoriza afirmar que o laudo que elaborou não esteja dotado da 

imprescindível isenção, malferindo o contraditório e a ampla defesa, 

princípios que também devem ser observados nos procedimentos 

administrativos. Cito: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO 

TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - VIOLAÇÃO DE 

LACRES - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS 

INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA JURÍDICA - 

VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. A inversão do ônus da prova constitui-se em 

prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal 

em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Prova técnica pericial, 

mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a 

inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de 

substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades 

encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de 

fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema 

detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não 

demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo 

quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que 

deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo suspeita de desvio de 

energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia 

necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse 

procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, 

retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o 

consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais. 

(TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara 

Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009) A 

omissão em obedecer as regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à 

época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo 

que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional 

de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela 

Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Logo, não se pode referendar o 

procedimento levado a efeito pela reclamada. Para que seja feita a 

cobrança do consumo pretérito e sua devida recuperação é necessário 

que a Reclamada atenda as exigências do regulamento da ANEEL, 

conforme traz a jurisprudência: ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. A mera existência de avaria no medidor de energia 

elétrica, por si só, não comprova a mensuração a menor do consumo. 

Para proceder à recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova 

de registro a menor do consumo real. 2. A configuração do dano moral 

exige grave ofensa à dignidade da pessoa humana. A cobrança indevida 

não causa, por si só, dano moral. 3. Em se tratando de causa em que não 

há condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a 

apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser 

mantidos. Negado seguimento aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 

70053929949, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. 

em 01.10.2013 A discrepância da quantidade de energia elétrica faturadas 

com as que vinham sendo cobradas nos outros meses deixam aflorar as 

inconsistências no agir da demandada, traduzindo-se em conduta abusiva 

porque se constituem em exigência de valores que advieram de 

procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de 

regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança 

quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, 

como se qualifica a energia elétrica, ensejando direito à reparação por 

dano extrapatrimonial. No que tange ao pedido de condenação em danos 

morais, colhe-se dos autos que em razão do elevado valor cobrado, o 

autor sofreu a suspensão dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica e ainda a inscrição dos seus dados nos órgãos de proteção. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, conseqüentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 
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dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Sob essa ótica, verifica-se que o evento 

danoso tem origem na cobrança excessiva da conta de energia elétrica, 

que chegou ao ponto de a autora não conseguir mais pagar em razão do 

elevado valor cobrado, totalmente desvinculado do que até então era 

praticado, levando à ameaça de suspensão do fornecimento da energia 

elétrica e de envio de seus dados ao rol de maus pagadores. Ademais, ao 

sublinhar o dever de indenizar, está presente a hipótese da 

responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor do serviço responder, 

independentemente da existência de culpa, pelos danos causados em 

virtude da má prestação do serviço contratado. De outra sorte, quanto ao 

dano material, conforme elencado, não restou demonstrado o pagamento 

das faturas discutida, objeto da presente demanda, devendo neste caso 

ver declaradas inexigíveis tais cobranças, mas não restaram 

caracterizados os requisitos para devolução em dobro (art. 42 do CDC). III 

– DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente demanda proposta por 

DIOGO DA SILVA ALVES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para (1º) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE 

DO DÉBITO da fatura impugnada nestes autos, com referência à 

recuperação de consumo dos meses de janeiro e março de 2016, nos 

valores de R$ 836,04 (oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos) e 

R$ 853,78 (oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), 

geradas em razão da constatação de irregularidade bem como para (2º) 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o reclamante na importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento 

da sentença (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês da citação e opino pela improcedência dos pedidos 

de danos materiais. Por pertinência, TORNO DEFINITIVOS os efeitos da 

decisão liminar concedida no limiar do processo. Consequentemente, 

condeno a reclamada, a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título astreintes por descumprimento da liminar, 

devendo referido valor ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da presente data e atualizada pelo INPC, desde a data do 

arbitramento. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juíza de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Lucas do Rio Verde, 02 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001325-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS FRESCHI (EXECUTADO)

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (EXECUTADO)

JOSE HENRIQUE HASSE (EXECUTADO)

MOACIR BOLDRINI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001325-45.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 331.562,24; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO 

AGRICOLA, MOACIR BOLDRINI, JOSE CARLOS FRESCHI, JOSE HENRIQUE 

HASSE Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de advogado do REQUERENTE, para que providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

90,00(noventa reias), a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de maio de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001314-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SADY CASONATTO (REQUERIDO)

AGENOR CASONATTO (REQUERIDO)

ARMAZENS GERAIS CASONATTO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001314-16.2018.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 

REQUERIDO: ARMAZENS GERAIS CASONATTO LTDA - ME, AGENOR 

CASONATTO, SADY CASONATTO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do REQUERENTE, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida 

no s i te  do Tr ibunal  de Just i ça  de  Mato  Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 2 de maio de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94803 Nr: 1704-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELO COMERCIO VAREJISTA DE 
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EQUIPAMENTO DE TELEFONIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido.

Decorrido o período, manifeste-se a exequente, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 80747 Nr: 4820-61.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCOS DE LIMA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de apreciar o pedido de p. 101, intime-se a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada de débito, a fim de 

se verificar se o custo da cobrança do crédito tributário ora perseguido é 

inferior ou não, ao valor estabelecido no artigo 1.199, da CNGC/MT (4ª 

edição, 2016).

Com a juntada, torne-me imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39320 Nr: 4347-12.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLDRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de apreciar o pedido de p. 83, intime-se a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada de débito, a fim de 

se verificar se o custo da cobrança do crédito tributário ora perseguido é 

inferior ou não, ao valor estabelecido no artigo 1.199, da CNGC/MT (4ª 

edição, 2016).

Com a juntada, torne-me imediatamente conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 1121 Nr: 175-47.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, ADELAR COMIRAN, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.G.ARTMANN & CIA LTDA, NERI GUILHERME 

ARTMANN, JOAO ROMEU DILLY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT - 4.427

 Inicialmente, certifique-se a Sra. Gestora se houve a intimação do 

devedor João Romeu Dilly acerca da atual fase de cumprimento de 

sentença, visto que, até o momento, não consta dos autos a juntada da 

missiva expedida para essa finalidade (p. 310).

Em caso positivo, certifique-se também, o decurso do prazo para o 

pagamento do débito, nos termos da decisão de pp. 289/291.

Sem prejuízo, cumpra-se o primeiro parágrafo do despacho de p. 329, 

atentando-se a escrivania para o fato de que o exequente promoveu o 

recolhimento das custas necessárias à expedição de 02 (duas) Cartas 

Precatórias, conforme petitório de p. 298 e comprovantes de pp. 299/302, 

sendo até então expedida apenas uma missiva nos autos (p. 310).

Assim, diante do adiantamento das custas pelo exequente, não há que se 

falar em concessão de gratuidade e/ou recolhimento das despesas ao 

final do processo, conforme solicitado pelo credor à p. 330.

No mais, juntem-se os documentos/petições pendentes, conforme 

sinalização do sistema Apolo.

Ultimadas as providências acima e decorrido o prazo para pagamento do 

débito, torne-me conclusos para análise do petitório de pp. 331/332.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103291 Nr: 417-10.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 VISTO.

A parte requerida manifestou-se às pp. 88/90, informando o depósito 

judicial no valor de R$ 11.622,25 (onze mil, seiscentos e vinte e dois reais 

e vinte e cinco centavos), referente à sentença proferida às pp. 77/80.

 O requerente manifestou-se à p. 93 (a numerar), concordando com o 

pagamento efetuado, pugnando por expedição de alvará judicial em favor 

de seu patrono.

Posto isto, e considerando a procuração encartada às pp. 23, a qual 

outorga poderes ao subscritor da petição de p. 93 para receber valores, 

defiro a o levantamento da quantia de R$ 11.622,25 (onze mil, seiscentos 

e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), a ser depositada na conta 

bancária do advogado da parte autora.

Expeça-se o competente alvará judicial, com os dados bancários 

indicados à p. 93, observando-se as cautelas de estilo.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

requerendo o que entender de direito, ou, diga acerca da extinção do feito.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 12439 Nr: 1271-87.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 VISTO.

A parte executada manifestou-se às pp. 362, informando o depósito 

judicial no valor de R$ 15.833,81 (quinze mil, oitocentos e trinta e três reais 

e oitenta e um centavos), referente ao débito exequendo.

O requerente manifestou-se à p. 364, pugnando por expedição de alvará 

judicial em favor de seu patrono.

Posto isto, e considerando às procurações encartadas às pp. 21 e 260, a 

qual outorga poderes ao subscritor da petição de p. 364 receber valores, 

defiro a o levantamento da quantia de R$ 15.833,81 (quinze mil, oitocentos 

e trinta e três reais e oitenta e um centavos), a ser depositada na conta 

bancária do advogado da parte exequente.

Expeça-se o competente alvará judicial, com os dados bancários 

indicados à p. 364, observando-se as cautelas de estilo.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito, ou, diga acerca da 

extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14195 Nr: 2831-64.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRE TEREZINHA BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

INFOJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Face ao caráter sigiloso da informação requisitada através do sistema 

INFOJUD, a declaração deverá ser arquivada em pasta própria na 

Secretaria do Juízo, facultado o acesso tão-somente ao exequente e seus 

advogados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 14296 Nr: 2968-46.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.V. REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

VALTER L. MARONEZI - OAB:17.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência ao exequente das informações obtidas através do sistema 

INFOJUD, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Face ao caráter sigiloso da informação requisitada através do sistema 

INFOJUD, a declaração deverá ser arquivada em pasta própria na 

Secretaria do Juízo, facultado o acesso tão-somente ao exequente e seus 

advogados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96914 Nr: 3474-70.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA BELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO originário do contrato 

nº 5054945, no valor de R$ 268,10 (duzentos e sessenta e oito reais e 

dez centavos – p. 32), confirmando a liminar concedida. De consequência, 

CONDENO o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) e 

correção monetária pelo INPC, a partir desta data.Por fim, condeno o 

banco requerido, ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento), incidente sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido 

no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas de praxe.Retifique-se a capa dos 

autos e sistema, para incluir o nome do novo procurador do requerido, Dr. 

Rafael Sganzerla Durand, para que as novas intimações sejam a ele 

direcionadas (procuração de pp. 100/102).P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94476 Nr: 1417-79.2014.811.0045

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VICENTE DA SILVA, ERIDETE SANTANA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES 

- OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANE ALVES 

THEODORO DE MORAES, para devolução dos autos nº 

1417-79.2014.811.0045, Protocolo 94476, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104860 Nr: 1215-68.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, aviada por FRANCISCO DAS CHAGAS 

PEREIRA PINTO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Considerando a impossibilidade de intimação da perita nomeada, conforme 

certidão do oficial de justiça encartada à p. 49 dos autos, bem como 

observando petição de p. 45, o qual a parte autora requereu pela 

nomeação de perito diverso do que realizou primeira perícia médica Dr. 

Mário Kaway Filho.

Dessa forma, proceda a Secretaria, a nomeação de novo perito(a) no 

sistema AJG.

O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 

do início dos trabalhos. Caso o(a) perito(a) aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela 

V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho da Justiça Federal.

 Por sua vez, em relação aos quesitos do INSS, fora juntada cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas 

demandas previdenciárias às pp. 28/29 dos autos.

 Convém salientar que a parte autora não apresentou quesitos, sendo 

assim, faculto para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente seus 

quesitos.

Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as partes e os 

respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo razoável 

com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados.

O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) 

dias a contar da data da finalização da perícia.

Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não 

havendo solicitação de esclarecimentos, oficie-se à SECAD para 

pagamento dos honorários.

Considerando a demora na produção antecipada de prova, assim 

determino a citação do INSS para apresentar contestação.

Intimem-se. Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89141 Nr: 3046-25.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUSQUER & PADILHA LTDA-ME, RODERJAN 

APARECIDO MOUSQUER, URSULA MARILYN MOUSQUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.141. 

No prazo legal.

Segunda Entrância
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Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31502 Nr: 502-44.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, João Batista Araujo Barbosa - OAB:OAB/MT 9.847

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação dos advogados da partes, 

para que tome (m) conhecimento e se manifeste(m) requerendo o que 

entender(em) de direito, acerca do(a,s) documentos que se encontra(m) 

juntado(s) às fls. 610/611 dos presentes autos informando data, local e 

horário para a instalação dos trabalhos de perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31501 Nr: 501-59.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Sérvio Túlio de Barcelos, José 

Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Volmir Miguel Fries, Marlene Maria 

Fries

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Executada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (Dez) dias, acerca do(a,s) comprovante de 

pagamento que se encontra(m) juntado(s) às fls. 600/602 dos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030905 Nr: 2315-28.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander Banespa S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jair da Silva Bonfim, Márcia do 

Carmo Miranda Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Guitarrari Milano - 

OAB:OAB/SP 308.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030863 Nr: 2287-60.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilário Moacir Herter, Odete Jost Herter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ribeiro da Silva, Materson Pereira Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Vitor Pereira Filho - 

OAB:OAB/MT 16.321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030846 Nr: 2275-46.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSG, PJSG, Pedro Aloisio Schoninger, KSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ueder Alves Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tainara da Silva Wollmer 

Battisti - OAB:OAB/RS 93771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 
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local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 9078 Nr: 1268-10.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso dos Anjos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o teor da decisão de fl. 176.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84413 Nr: 3252-48.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onicisio Vitor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Henrique Fonseca 

dos Santos Reis - OAB:16494-A - MT, Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de fl. 185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84123 Nr: 2962-33.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Picerni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Genova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

Exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de fl. 64.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31544 Nr: 544-93.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilario Kleinebing, João Romualdo Kleinubing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Defiro o pedido de transferência de valores formulado à fl. 528, com a 

observação requerida à fl. 533, devendo referido alvará ser expedido em 

nome do beneficiário específico.

Após, intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 

dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 9438 Nr: 1595-52.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT, 

em face de JOÃO CARLOS FERNANDES.

 Realizados alguns atos processuais, a exequente postulou a extinção do 

feito face à quitação do crédito tributário (fl. 110).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, nos termos do que 

estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105888 Nr: 169-82.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBJ, MVCSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:15013/MT

 (...) . É de se reconhecer, por tais razões, que os embargos de 

declaração são um recurso de fundamentação vinculada ou de estrito 

direito, posto que encontram-se expressamente previstas as hipóteses de 

seu cabimento e, evidentemente, somente em tais situações é ele 

cabível.Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para seu 

recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 536 do diploma adjetivo 

civil.No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na 

verdade a parte não requer a reforma da decisão em razão da existência 

de algum vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas 

tão somente por sua irresignação com o teor e resultado do 

decisum.Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode 

ser verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o 

recurso cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão 

jurisdicional a competência funcional para avaliar se realmente houve error 

in procedendo ou error in judicando.Eventual entendimento fático ou 

jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser 

revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 
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sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104545 Nr: 4993-21.2015.811.0021

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROdQ, MSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828

 Diante da solicitação da dilação probatória, designo audiência de 

instrução e julgamento para a data de 12 de junho de 2018, às 13h10min, 

no horário oficial do Estado de Mato Grosso.Determino às partes que 

depositem em cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o caso) o 

rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça 

constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, 

no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, 

justificar referida ausência de forma minudenciada.Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.Ficam as partes cientes 

que, em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do 

referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da 

possibilidade da produção da prova desta natureza.A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455, IV, do Código de 

Processo Civil, eis que arroladas pela Defensoria Pública e por Advogada 

Dativa nomeada pelo Juízo, cumprindo, portanto, ao cartório judicial, 

promover as respectivas intimações pessoais.Intimem-se ainda ambas as 

partes, por meio do encaminhamento dos autos com vistas à Defensoria 

Pública local e, à Advogada Dativa nomeada.Por fim, determino que a 

equipe interprofissional deste juízo seja oficiada para que perfaça o 

estudo psicossocial e socioeconômico com ambas as partes e 

respectivos núcleos familiares, fazendo constar que os competentes 

relatórios deverão ser depositados em Juízo no prazo de 05 (cinco) 

dias.Saliento que resta vedada, conforme já determinado na decisão 

anterior, a discussão acerca da f ixação dos pontos 

controvertidos.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 109027 Nr: 1882-92.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA RIBEIRO DA CUNHA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes e, com supedâneo legal 

no artigo 922 do Código de Processo Civil, determino a suspensão dos 

autos até o prazo final para pagamento da avença ora 

homologada.Transcorrido o prazo da suspensão do processo e, 

independentemente de intimação das partes, não havendo qualquer 

manifestação, será presumida a quitação do débito, nos termos do artigo 

111 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro), com a consequente extinção do processo pelo 

pagamento.Custas pela parte executada. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96003 Nr: 4535-38.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto de Freitas Pedroza, Simoni de Lima 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Sicredi Araxingú, em 

face de Roberto de Freitas Pedroza e Simoni de Lima Ferreira.

 Realizados alguns atos processuais, restou homologado acordo efetivado 

entre partes, bem como determinada a suspensão do feito até integral 

quitação com a ressalva de que, decorrido referido prazo e inexistente 

manifestação da exequente, reputar-se-ia cumprida a obrigação (fls. 

79/80).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Estando a obrigação integralmente satisfeita, deve a presente execução 

ser extinta, em conformidade com as regras do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil, in verbis:

 Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

 Assim, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos 

do que estabelece o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte executada.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 88392 Nr: 2812-18.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaci Machado Vitoria, Espólio de Cezar Batista 

Figueiredo, Nedi Rosa dos Santos, Rogerio Rosa Figueiredo, Leonardo 

Rosa Figueiredo, Gilmar Francisco Leal, Bruno Henrique de Castilho, 

Vicente Ferreira da Silva, Osmar Rodrigues do Nascimento, Giovana Pires 

Arantes Fernandes, Paulo Barbosa dos Santos, Valternei Tavares de 

Souza, Vantuir Alves de Oliveira, Cecilia Luiza de Rezende, Nubia Regina 

Vargas Sousa, Carla Regiane Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Tratam-se os presentes autos de ação extinta sem resolução de mérito 

onde, intimada da sentença, a parte dela apelou.

 Neste caso, necessária se faz a análise acerca da possibilidade do 

exercício de juízo de retratação, conforme determina o artigo 485, 

parágrafo 7º do Código de Processo Civil.

 Porém, analisando a decisão, verifica-se que os argumentos nela 

empreendidos resistem aos fundamento apelativos, de forma que 

mantenho a decisão atacada.

 Estando a petição do recurso de apelação à contento, conforme 

determinam as normativas de regência - artigo 1.010 da lei n.º 13.105, de 

16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) - e sendo ela tempestiva, 

determino o seu recebimento, independentemente de prévio juízo de 

admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 3º do Código de 
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Processo Civil.

 Quanto aos efeitos em que o recurso deve ser recebido, tais atualmente – 

pelas disposições de Código de Processo Civil em vigor - independem de 

determinação do juízo de primeiro grau, operando-se ope legis, sendo o 

caso de aplicação do artigo 1.012 do regramento mencionado.

 Intime-se o apelado para, querendo, colacionar as suas contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.010, parágrafo 1º do 

diploma legal referido.

 Transcorrido o prazo adrede, independentemente de manifestação da 

parte adversa, encaminhem-se os autos ao Tribunal competente para a 

admissão recursal, de acordo com a matéria tratada no feito (artigo 1.010, 

parágrafo 3º).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107666 Nr: 1145-89.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romilda Paixão Moraes, Gilson Paixão de Moraes, 

HMRQ, Neyre Marculina Queiroz Rodrigues, Gilson de Moraes Junior, 

LBdM, Miguel Angelo Rebelatto, Salete Terezinha Lauermann, Gilnei Paixão 

de Morais, Maria Cilar Paixão de Moraes Rebelatto, Nubia Siqueira dos 

Santos Paixão Moraes, JGLdM, Rosangela de Jesus Barros, Edson da 

Paixão de Moraes, Maria Cristina Paixão Moraes, Laércio Geovani Galle, 

Elson Batista Naves, Luciana Paixão de Moraes Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceda à avaliação judicial dos bens objetos do presente inventário.

 Após, intime-se a inventariante a colacionar aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, as certidões negativas das Fazendas Públicas Estadual e 

Nacional, bem como comprovação de pagamento do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19937 Nr: 3067-83.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Faoro, José Raimundo Klein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112867 Nr: 4109-55.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geronimo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). É de se reconhecer, por tais razões, que os embargos de 

declaração são um recurso de fundamentação vinculada ou de estrito 

direito, posto que encontram-se expressamente previstas as hipóteses de 

seu cabimento e, evidentemente, somente em tais situações é ele 

cabível.Somente a alegação da hipótese de cabimento é apta para seu 

recebimento - sendo ele tempestivo - já que o recurso em questão 

independe de preparo, nos termos do artigo 536 do diploma adjetivo 

civil.No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na 

verdade a parte não requer a reforma da decisão em razão da existência 

de algum vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas 

tão somente por sua irresignação com o teor e resultado do 

decisum.Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode 

ser verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o 

recurso cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão 

jurisdicional a competência funcional para avaliar se realmente houve error 

in procedendo ou error in judicando.Eventual entendimento fático ou 

jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser 

revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 8747 Nr: 1046-42.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Luiz Pegoraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Klann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LEONARDO 

SALVADORI DIDONÉ - OAB:9830, JEISON FRANCISCO MEDEIROS - 

OAB:22523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Manfroi da Rosa - 

OAB:6338

 Trata-se de ação de execução proposta por Cláudio Luiz Pegoraro em 

face de Altamiro Klann.

Praticados alguns atos processuais, o exequente noticiou que o 

executado figura como autor em uma ação de usucapião em trâmite na 

Comarca de Cascavel-PR e, considerando a inadimplência, postulou que 

seja procedida a penhora de créditos do Sr. Altamiro Klann, no rosto dos 

autos da ação supramencionada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem, de rigor o acolhimento do pedido às fls. 183-vs.

Isso porque, não tendo o executado quitado o débito contraído e, sendo 

titular de direitos em outra ação, factível a possibilidade da respectiva 

constrição.

Ante o exposto, determino a penhora de créditos/direitos do ora 

executado, Sr. Altamiro Klann, no rosto dos autos do processo número 

0039535-32.2012.8.16.0021 em trâmite no Juízo da Segunda Vara Cível da 

Comarca de Cascavel-PR, até o limite da presente execução.

Expeça-se o necessário ao cumprimento da presente, consignando que, 

depois de efetivada a medida, deverá ser lavrado o respectivo auto e dele 

intimado o executado e respectivo cônjuge.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104092 Nr: 4788-89.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Luis Didonet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/MT

 Nesse passo, para a oitiva das testemunhas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 13h45min no 
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horário oficial do Estado de Mato Grosso.Determino à parte autora que 

deposite em cartório (ou insiram no processo eletrônico, se for o caso) o 

rol de testemunhas cuja oitiva se pretende, devendo na referida peça 

constar, nos termos do artigo 450 caput do Código de Processo Civil, o 

nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número da inserção no 

Cadastro de Pessoa Física – CPF, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho, cabendo à parte, 

no caso de impossibilidade de fornecer alguma de tais qualificações, 

justificar referida ausência de forma minudenciada.Referido rol deverá ser 

apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da intimação da 

presente decisão, em prazo autorizado e conforme preconizado no artigo 

357, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.Fica a parte autora ciente 

que, em atenção ao princípio do contraditório, a não apresentação do 

referido rol ou seu depósito extemporâneo acarretará a preclusão da 

possibilidade da produção da prova desta natureza.A intimação das 

testemunhas deverá seguir o que determina o artigo 455 caput do Código 

de Processo Civil, cabendo à parte interessada, por meio de seu patrono, 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme parágrafo 1º do dispositivo citado, sob pena de 

preclusão da oitiva da testemunha que não comparecer.Fica à parte 

facultada a condução da testemunha diretamente à solenidade, 

salientando que será presumido que a parte desistiu da oitiva da 

testemunha que não comparecer (parágrafo 2º do artigo 455).Somente 

será admitida a intimação judicial da testemunha nos casos previstos no 

parágrafo 4º do artigo 155, sendo que no caso do inciso I (frustração da 

intimação por carta) a comprovação do ocorrido deve ser tempestiva, nos 

termos do parágrafo 1º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030356 Nr: 1934-20.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Luiz Ferreira Silva das Graças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Laurentino Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine A. Tolentino Lima - 

OAB:OAB/SP 131.752, Jefferson de Almeida - OAB:OAB/SP 343.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 05(cinco) dias, indique o endereço completo 

para a citação/intimação do requerido, tendo em vista o teor da certidão do 

oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3044 Nr: 281-18.1997.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda, Naevio 

Fioravante Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Márcio de Souza - OAB:17264/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a impugnação ao 

cumprimento de sentença para declarar a inexistência de crédito exequível 

na sentença de fls. 217/230, ante a compensação dos honorários 

sucumbências.Condeno o exequente/impugnado no pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez por cento) do valor 

da execução.Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 483 Nr: 94-39.1999.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sistema S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlindo José Vogel - 

OAB:5360-A, Márcio de Souza - OAB:17264/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença proposto por MÁRCIO DE SOUZA em face de 

BANCO SISTEMA S/A, conforme pedido de fls. 358/364.

 No mais, certifique-se o eventual decurso de prazo da decisão retro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14867 Nr: 1835-70.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Batista Gomes, Rafael Gomes Neto, Rodrigo 

Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ester Maia Escher Dias - OAB:OAB/GO 

27050, João Gustavo Maia Escher Dias - OAB:38463 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, defiro parcialmente o pedido de fls. 202 e determino o 

levantamento, unicamente, referente aos honorários sucumbenciais, em 

favor do advogado, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA.

 Considerando que o referido patrono fora desconstituído e estando 

pendente de resolução a celeuma acerca do pagamento dos honorários 

contratuais, determino que mantenham-se depositados em Juízo 30% 

(trinta por cento) do valor referente ao cumprimento de sentença.

 Por fim, intime-se a novel representante dos herdeiros do de cujos, o 

advogado JOÃO GUSTAVO MAIA ESCHER DIAS, para informar nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários dos herdeiros habilitados 

ou, também em 05 (cinco) dias, apresentar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência, visando o 

pagamento das referidas quotas partes.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 83089 Nr: 1932-60.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mignoso & Mignoso Ltda., José Antonio 

Mignoso, Marcos Ricardo Mignoso, Marta Luisa Mignoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou, 

novamente, pela suspensão da execução, eis que estaria em curso 

procedimento administrativo para compensação de crédito tributário.

 Assim, nos termos da decisão de fls. 39, determino, a partir da data do 

requerimento, a suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 

prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 

6.830/90, o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24974 Nr: 4267-91.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.M. Silva Comércio Ltda, Marlei Aparecida 

Machado Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Intime-se Fazenda Pública, mediante carga dos autos, para que impulsione 

o feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo medidas concretas para 

sua solvência, sob pena de arquivamento e até eventual extinção do 

processo pela prescrição intercorrente, considerando-se para esta que 

será entendido, por este órgão julgador, que a ausência de 

impulsionamento processual equivaler-se-á a pedido implícito de 

arquivamento provisório, nos termos do artigo 40, parágrafo 2º, da lei n.º 

6.830/80.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31534 Nr: 534-49.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Pezzini, Rita Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80511 Nr: 3532-53.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magna Soares Pessoa, Erildo Olimpio Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, verifica-se tratar-se os presentes autos de feito onde, o 

Tribunal de Justiça do Estado, cassou a sentença apelada e determinou a 

retomada do trâmite regular da ação.

 De rigor, o deferimento do prosseguimento do feito em seus ulteriores 

termos.

 Indefiro o pedido de fls. 138, por ser ônus da parte diligenciar no sentido 

de localizar a parte adversa.

 Já tornara-se comum, nos dias de hoje, quererem as partes transferir ao 

Poder Judiciário uma incumbência que somente a elas pertence.

 O acolhimento de pleitos de tal natureza é uma das grandes causas do 

conhecido congestionamento processual e ineficácia do princípio 

constitucional da razoável duração do processo.

 In casu, verifica-se que a parte intenciona diligências tendentes a trazer 

aos autos informações que integram o típico ato processual de 

postulação, qual seja a indicação do endereço da parte executada.

 Não cabe ao Poder Judiciário acolher ato cuja efetivação é de obrigação 

única e exclusiva da parte, mormente quando se trata de litigante que é 

devidamente representado por advogado particular, que detém plenas 

possibilidades de diligenciar nesse sentido.

 Ad argumentandum, embora a parte exequente tenha informado que 

realizou diversas buscas na tentativa de localizar o paradeiro do 

executado, deixou de colacionar aos autos qualquer comprovação do 

alegado.

 Diante do exposto, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer medidas concretas para a solvência do presente feito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105678 Nr: 27-78.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMBDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdOT-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:OAB/MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 Defiro o pedido de fls. 166/167 e determino a expedição de novo 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO relativa ao veículo descrito na 

inicial, devendo o referido mandado ser cumprido no endereço indicado 

(endereço: Gleba Martins, Rural, Água Boa/MT), devendo o Oficial de 

Justiça empreender os esforços necessários para o cumprimento do ato. 

Ficando desde já deferido reforço policial, caso verificado, pelo Sr. Oficial 

de Justiça, a respectiva necessidade.

 No mais, não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31818 Nr: 818-57.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Bassani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelo Antonio Barbosa 

Loureiro - OAB:30.069/GO, Jesuíno Barbosa Júnior - OAB:11858/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.
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 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 85303 Nr: 4135-92.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Irineu Wille, Raymundo Ernesto Pereira, Olneida 

Fátima Pillo Teixeira, Walter Bartolomeu Fortes, Maria Issae Yasumitsu 

Tamaki, Pedro Rosa de Miranda, Paulo Custódio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 

Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento de eventual 

cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito em julgado 

da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação.

 No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

 Diante do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo 

prazo de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, 

determino o seu arquivamento, independentemente de nova deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110429 Nr: 2673-61.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itau S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injedisel Bombas e Bicos Injetores Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA - 

OAB:32504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, nos 

autos da ação de busca e apreensão proposta pela BANCO ITAÚ S/A, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva dos veículos 

descritos na inicial, ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torno em definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69.Oficie-se o órgão de trânsito para expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, com fulcro no art. 

3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. Condeno o réu ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono adverso, os quais, atento às diretrizes traçadas 

pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o proveito econômico obtido.Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença.Dou esta por publicada com a inserção 

no sistema informatizado APOLO/TJMT.Autorizo a retirada da restrição do 

veículo.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15512 Nr: 2458-37.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ederson Jose Dente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Ouro e Prata S/A, Seguradora 

Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Rizzi - OAB:RS- 55226, 

Glauco de Góes Guitti - OAB:10.320-B, Jaime Bandeira Rodrigues - 

OAB:41259, Marlise Foppa - OAB:62483/RS

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89245 Nr: 3591-70.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natália Cabral do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14772 Nr: 1722-19.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.M. Silva Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido de Araújo - 

OAB:OAB/MT 14311-A

 Primeiramente, determino a abertura novo volume, eis que presente feito 

atingiu mais de 200 folhas.

 No mais, defiro o pedido às fls. 200. Por consequência, determino a 

penhora dos créditos da executada, junto às empresas administradoras 

de cartão de crédito, indicadas pela Fazenda Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21540 Nr: 903-14.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Gomes Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas das Silva - 

OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O recolhimento de diligências aos oficiais de justiça em processos onde é 

parte a Fazenda Pública, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, é objeto de diversas e antigas celeumas.

 Havia um anterior entendimento segundo o qual somente seriam devidas 

as diligências pelas Fazendas Públicas Municipais e Federal, tendo em 

vista que a Fazenda Pública Estadual seria isenta por ser a responsável 

pelo pagamento da verba indenizatória prevista em lei.

 Posteriormente, a Corregedoria Geral da Justiça, no bojo da Consolidação 

das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGCJ/MT, tentou findar a celeuma, porém tal persistira.

 Foram então efetivadas várias consultas ao referido órgão correicional, 

sobrevindo a orientação segundo a qual a verba indenizatória recebida 

pelos oficiais de justiça seria também destinada ao pagamento de 

referidas custas, sendo portanto a Fazenda Pública isenta de seu 

recolhimento.

 Recentemente, após ser a questão judicializada, fora proferido acórdão 

no bojo dos autos de Agravo Regimental Cível n.º 

1000783-02.2017.811.0000, deferindo uma liminar anteriormente requerida 

nos autos principais da discussão, onde firmara-se o entendimento 

segundo o qual “a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a 

postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 

6.830 /80, e 91 do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não 

dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos 

oficiais de justiça. As diligências promovidas por Oficial de Justiça são 

despesas, portanto, deve a Fazenda Pública adiantá-las, pois é usuária 

dos serviços do Poder Judiciário, arcando com seu pagamento”.

 O feito ficara assim ementado:

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR – DILIGÊNCIAS DA 

FAZENDA PÚBLICA - DEPÓSITO PRÉVIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS 

AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA – NECESSIDADE – FUMUS BONI IURIS E 

PERICULUM IN MORA PRESENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 

LIMINAR DEFERIDA.

 No entanto, tal decisão fora liminarmente suspensa pela Presidência do 

Superior Tribunal de Justiça no bojo do SS 2899/MT.

 Portanto, considerando que a questão fora judicializada e que, 

atualmente, encontra-se suspensa a determinação para o recolhimento de 

custas, determino o cumprimento do mandado expedido, o qual 

encontra-se na contracapa dos autos, independentemente de pagamento 

da Fazenda Pública.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 112291 Nr: 3807-26.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mecanauto Ltda - ME, Ivani Salete Grando, 

Elizabete Maria Grando Jascoski, CLOVIS JOSE JASCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 43/44, de rigor, o deferimento do 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

 Certifique-se nos autos se houve o recolhimento da diligência certificada 

às fls. 28.

 Em caso negativo, intime-se a parte autora, para que impulsione o feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo medidas concretas para sua 

solvência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104699 Nr: 5069-45.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas de Moraes Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86434 Nr: 932-88.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de cumprimento de sentença proposto por 

José Pereira de Araújo em face de Instituto Nacional de Seguro Social – 

INSS.

 Considerando que os valores já foram levantados pelas partes 

beneficiadas, conforme alvarás encartados às fls. 66/67, deixo de deferir 

o pedido de fls. 70.

 Pois bem.

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios / alvarás que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Arquivem-se os autos.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31849 Nr: 849-77.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consorcio Agropecuaria Jaragua Ltda, Luiz Elias 

Abdalla

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 351 de 846



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Analisando os autos, verifica-se que o exequente discorda da 

autenticidade da documentação apresentada pelo executado, a qual 

encontra-se encartada às fls. 372/436.

 Neste sentido, deveria o exequente comprovar suas alegações em sede 

de impugnação e trazer aos autos, no momento oportuno, os documentos 

que entende cabíveis para elucidar o montante do débito e/ou o real 

espelho das contas gráficas das cédulas rurais denominadas XER 712 ou 

Slips ou ainda, usar-se dos meio legais a fim de apurar a legalidade da 

documentação encartada nos autos.

 Pois bem.

 Analisando a documentação encartada aos autos e considerando a 

informatização dos sistemas nos bancos de dados em geral, não há como 

avaliar a originalidade dos documentos encartados aos autos, até porque, 

ao acionar a impressão de eventual documento informatizado é possível 

que na hora da impressão o documento sofra uma modificação do formato 

original.

 Nesse passo, mostrando-se necessária a realização de prova pericial, 

nomeio como perito a empresa REAL BRASIL, devidamente cadastrada no 

Banco de Peritos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (dados anexos), para que proceda a perícia pleiteada, 

respondendo aos quesitos eventualmente formulados pelas partes.

 Após, intime-se a parte autora (art. 95 do Código de Processo Civil) para 

depositar ou se manifestar sobre os honorários periciais, também no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Outrossim, intime-se o executado, que foi quem requereu a produção de 

prova pericial contábil, para depositar os honorários no prazo de 05 

(cinco) dias, dando-se a seguir início aos trabalhos periciais, conforme 

dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil.

 Apresentado o laudo em cartório, o que deverá ser feito no prazo de 30 

(trinta) dias, determino que as partes sejam intimadas para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, novamente conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111247 Nr: 3192-36.2016.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo B e Silva & Cia Ltda -ME, Agnaldo 

Barbosa e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485 caput do Código de Processo Civil.Efetue-se o 

cancelamento da distribuição.Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, 

alterada pelo provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se o autor.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2304 Nr: 2663-03.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luci Pinto da Fonseca Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Junior Pepp Daneff, Maiza Aparecida 

Pepp Daneff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Firmiano de Paula Sales - 

OAB:4446-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, em virtude do lapso temporal entre o envio do ofício de fls. 

167 e o pedido de fls. 169, determino que o Sr. Gestor entre em contato 

com o Juízo da 3ª e 5ª Vara de Família, Sucessão Cível da Comarca de 

Goiânia-GO, a fim de esclarecer se a penhora no rosto dos autos n. 

214/1995 (950.084.805), fora desconstituída, devendo as ocorrências 

serem certificadas nos autos.

 Caso seja certificado nos autos que a penhora não fora desconstituída 

conforme determinado na decisão de fls. 167, desde já, determino que 

seja oficiado ao Juízo da 5ª Vara de Família, Sucessão e Cível da Comarca 

de Goiânia-GO, a fim de desconstituir a penhora no rosto dos autos 

950.084.805, oriunda do presente feito e formalizada por meio da carta e 

certidões constantes das fls. 92 e 96.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3518 Nr: 766-13.2000.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley de Paula Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mesquita - OAB:mimi

 Diante de todo exposto, julgo PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento 

de sentença, reconheço o excesso de execução no cálculo apresentado 

pelo exequente e declaro correto a utilização dos seguintes parâmetros 

para a atualização do débito:a) Utilização do índice da caderneta de 

poupança (TR) como índice de correção monetária, a partir da data da 

sentença que arbitrou os honorários advocatícios – fls. 136;b) Aplicação 

dos juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, após 

o trânsito em julgado da sentença que arbitrou os honorários, nos termos 

do § 16, art. 85 do Código de Processo Civil.Condeno a Impugnada no 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbenciais ao patrono da parte adversa, os quais, atento às diretrizes 

traçadas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% 

sobre o valor atribuído à impugnação ao cumprimento de 

sentença.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.Registro que a presente 

decisão passa a ser parte indissolúvel da sentença fls. 170/171-vs, à qual 

ratificam-se os demais termos.Sem custas, nos termos do artigo 1.023 

caput do Código de Processo Civil.Deixo de condenar as partes em 

honorários advocatícios na presente fase processual, eis que 

incabíveis.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29538 Nr: 3974-87.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenir Paulo Biasibetti, Zenir Paulo Biasibetti-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Tratam-se os presentes autos de execução fiscal onde, citado o 

executado, não houvera o adimplemento do débito.

 Em sua ulterior manifestação no feito, o exequente, reiteradamente, 

limitou-se a requerer em juízo, a expedição de pedido de informações a 

órgãos/instituição, com vistas a produção da informação que se pretende.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório do necessário. Passo à decisão.

Fundamentação
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 O artigo 40 caput da Lei n.º 6.830, de 22 de Setembro de 1990 (Lei das 

Execuções Fiscais), especifica que:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

 Analisando referido dispositivo, vê-se que a suspensão mencionada pode 

– e deve – ser determinada pelo próprio juiz, sempre que a execução 

fiscal esteja em uma fase onde não seja verificada qualquer efetividade.

 Tanto deve o juiz – de ofício – determinar tal providência, que o próprio 

parágrafo 1º do referido artigos salienta que, da decisão que determina 

referida suspensão, será dada vista ao representante judicial da Fazenda 

Pública, demonstrando com isso que a suspensão independe de expresso 

pedido de quaisquer das partes – pois senão não haveria a necessidade 

de um artigo legal específico para determinar a intimação de referida 

decisão.

 O próprio artigo 40, em seu parágrafo 2º, reza que:

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

 Analisando em conjunto referidos dispositivos, conclui-se que, 

determinada de ofício a suspensão, deve da Fazenda Pública ser intimada, 

quando então o feito ficará suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, sem que 

transcorra o prazo prescricional.

 Findo referido interstício, independentemente de intimação da Fazenda 

Pública, os autos devem ser remetidos ao arquivo, para que lá aguardem a 

prescrição intercorrente, sendo possibilitado (artigo 40, parágrafo 3º) o 

seu desarquivamento à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens 

do devedor.

 Porém, o que se mostra deveras inócuo é a determinação de 

encaminhamento dos autos ao arquivo provisório para, após 01 (um) ano, 

ser ele encaminhado ao arquivo definitivo.

 Ora, se não exige, a lei, a intimação da Fazenda Pública após o 

transcurso do prazo de suspensão e antes da efetivação do 

arquivamento (artigo 40, parágrafo 2º), o que se pode concluir é que, não 

sendo encontrados bens do devedor, obrigatoriamente os autos serão 

arquivados após a sua suspensão provisória.

 Entretanto, independentemente de estar o feito na fase de suspensão - 

artigo 40 caput da Lei de Execuções Fiscais - ou arquivado, o próprio 

regramento de regência possibilita o desarquivamento dos autos (ou a 

cessação de sua suspensão, evidentemente), acaso sejam localizados 

bens em nome do devedor, passíveis de penhora.

 Assim, a determinação legal de mantença da suspensão do feito por um 

ano para, de forma automática, ser ele remetido ao arquivo após o 

transcurso do prazo é, ao nosso ver, um conjunto de movimentos 

processuais inúteis.

 Ora, mostra-se muito mais condizente com uma dinâmica processual 

célere, não somente para o Poder Judiciário como para os representantes 

judiciais da Fazenda Pública, que sejam os autos arquivados desde já, 

com a expressa menção de suspensão do prazo prescricional pelo 

período de 01 (um) ano, sob a clara possibilidade de serem eles 

desarquivados à qualquer tempo acaso sejam necessárias quaisquer 

posteriores movimentações processuais.

 Mister ressaltar que o encaminhamento dos autos diretamente ao arquivo 

não extingue a execução, eis que a presente decisão não detém cunho 

meritório, podendo o feito ser movimentado – mediante desarquivamento – 

a qualquer tempo antes do implemento da prescrição intercorrente que, no 

presente caso, dar-se-á somente após o período de 05 (cinco) anos 

contados ao findar do prazo de suspensão da prescrição por 01 (um) 

ano, conforme será determinado na presente decisão.

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos autos.

 Determino que o prazo prescricional do presente feito seja suspenso pelo 

período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão da execução, 

devendo a Secretaria providenciar a anotação sistêmica de tal 

determinação.

 Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos autos à qualquer 

tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, conforme preconiza o 

artigo 40, parágrafo 3º da lei n.º Lei n.º 6.830/90.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se o exequente e, após, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31933 Nr: 933-78.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcindo Jose Raffaelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Considerando a comprovação de saldo remanescente vinculado aos 

presentes autos, conforme extratos de fls. 697/698, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico.

 Nada mais sendo requerido, arquive-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001827-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA PEREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001827-90.2017.8.11.0021 AUTOR: JULIA MARIA 

PEREIRA DE JESUS Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de 

ação previdenciária proposta por JULIA MARIA PEREIRA DE JESUS em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

requerendo aposentadoria por idade. Para tanto, afirma que é 

trabalhador(a) rural e que sempre realizou atividade rurícola. Devidamente 

citado, o requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

do pedido inicial. Dispensada a realização de audiência de conciliação, 

foram as questões preliminares sanadas, sendo aprazada audiência de 

instrução e julgamento, ocasião em que foi colhida a prova oral. Ausente o 

requerido na referida solenidade, somente o requerente apresentou 

alegações finais orais. Autos conclusos em audiência. É o relatório do 

necessário. Passo à decisão. Fundamentação Como dantes já alinhavado, 

tratam-se os presentes autos de ação para concessão de benefício 

previdenciário ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, onde a parte autora requer aposentadoria 

por idade. Estando o feito apto para julgamento e não havendo outras 

questões preliminares para serem sanadas, passo ao imediato trespasse 

do mérito da demanda. O artigo 11, inciso VII da lei n.º 8.213, de 24 de 

Julho de 1991, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados 

obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: I - como 

empregado: a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado; Nota-se que o dispositivo 

em apreço não distinguiu o trabalhador urbano do rural, dando à ambos o 

mesmo regramento, os mesmos direitos e obrigações, diferentemente do 

que ocorria em épocas anteriores à promulgação da Constituição de 

1.988. A conclusão em questão pode também ser extraída do artigo 2º, 

inciso I, que previu a uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços às populações urbanas e rurais. O trabalhador rural, como 

segurado contribuinte individual, ainda teve mais especificidade em seu 

tratamento, eis que o inciso V do regramento legal em apreço, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 9.876/99, especificou que: V - como 

contribuinte individual: a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora 

atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou 
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temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em 

área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, 

com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas 

hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; De tais classes de trabalhadores, 

para que possam efetivamente serem considerados como segurados da 

Previdência Social, necessário é que perfaçam a contribuição ao sistema 

previdenciário, conforme exige o artigo 1º caput da lei que dispôs sobre 

os planos de benefícios previdenciários: Art. 1º A Previdência Social, 

mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego 

involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e 

prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. (grifos 

nossos). A necessidade de contribuição decorre diretamente do princípio 

da solidariedade contributiva, que impõe a todos os segmentos da 

sociedade o financiamento da seguridade social. Outra não é a disposição 

contida no artigo 3º, parágrafo único, alínea “a” da lei n.º 8.212, de 24 de 

Julho de 1.991, que trata como princípio e diretriz da organização da 

Previdência Social a universalidade de participação nos planos 

previdenciários, mediante contribuição. O princípio em questão é corolário 

da correta opção do legislador constituinte, impressa no artigo 167, inciso 

XI, que impôs ao Poder Público a obrigação de destinar as verbas obtidas 

com o custeio previdenciário exclusivamente em benefício de tal sistema. 

Portanto, vê-se que o custeio da Previdência Social é necessário para a 

própria sobrevivência do sistema, eis que nenhum instituto de benefícios 

pode manter-se sem que haja fonte para o pagamento de tais. As 

contribuições em questão, as quais legalmente são custeadas por toda a 

sociedade, são ordinariamente a base de cálculo e também o lastro de 

futuro benefício, sendo ambos intimamente ligados. Justamente pela 

natureza do instituto previdenciário, que tem como sua principal base – e 

também como princípio aplicável à Previdência Social - o regime de 

capitalização, é que necessário se faz a existência da contribuição com 

montante proporcional ao futuro benefício que se visa auferir. No entanto, 

a própria lei 8.213/91 trouxe em seu bojo uma espécie de segurado, o qual 

fora nomeado de segurado especial. O artigo 11, inciso VII do referido 

diploma, com a redação que lei foi dada pela lei n.º 11.718, de 20 de Junho 

de 2008, expressamente dispõe que: Art. 11. São segurados obrigatórios 

da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. 

agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça 

suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 

9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio 

de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a 

este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio 

de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou 

companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a 

este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, 

que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) A natureza do segurado especial, 

quanto às contribuições que deve destinar ao custeio/financiamento da 

previdência, são diferentes do regramento dos demais beneficiários. Tanto 

é que na grande maioria dos casos os segurados especiais contribuirão 

com montantes inferiores ao equivalente futuro piso de 01 (um) salário 

mínimo de referência, o qual é o benefício menor que podem receber, de 

acordo com o artigo 3º, parágrafo único, alínea “b” da lei n.º 8.212/91. O 

modelo em apreço tem seu fundamento justamente na universalidade e 

equivalência dos benefícios previdenciários, princípio insculpido 

legalmente e cujo tratamento já dantes fora alinhavado. Complementando 

referidas disposições, o parágrafo 1º do artigo legal em apreço assevera 

que: § 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que 

o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Analisando referidos atos normativos, 

verifica-se claramente que no âmbito previdenciário público nacional é 

considerado como segurado especial o trabalhador rural que atua em 

regime de economia familiar, ou seja, que retira – de forma praticamente 

exclusiva - da terra o seu sustento e de sua família. Ainda que qualificado 

como segurado especial, não há ad initium qualquer isenção da obrigação, 

do pretenso beneficiário, de também contribuir com o sistema 

previdenciário. Tanto é que o artigo 25 da lei n.º 8.212, de 24 de Julho de 

1991 (que trata do custeio e financiamento da previdência social), 

expressamente aduziu que: Art. 25. A contribuição do empregador rural 

pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II 

do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea 

a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade 

Social, é de: (Redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001) I - 2% da receita 

bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada 

pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). II - 0,1% da receita bruta proveniente da 

comercialização da sua produção para financiamento das prestações por 

acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97). § 1º 

O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição 

obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma 

do art. 21 desta Lei No entanto, como estamos no Brasil, toda regra tem a 

sua exceção e, no caso do trabalhador rural, tal não é diferente. Assim, a 

lei n.º 8.213/91 trouxe, em seu artigo 39 a seguinte redação: Art. 39. Para 

os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica 

garantida a concessão: I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de 

auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) 

salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86, desde 

que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido; Tal trabalhador, conforme se verifica da legislação de 

regência, tem somente que demonstrar que laborou pelo período de 

carência na atividade em questão e, comprovados referidos requisitos, 

terá direito à um benefício previdenciário como se contribuinte fosse. 

Malgrado não concordemos com a orientação dos Tribunais Superiores, 

assentou-se o entendimento que o trabalhador rural, para receber o 

benefício, não necessita contribuir diretamente à Previdência para que 

seja tido como segurado. É evidentemente uma extrema exceção à regra, 

pois impõe ao sistema previdenciário uma obrigação sem lastro de custeio. 

Ainda que não seja esta a seara da discussão, mas o que se percebe é 

que tal tratamento de segurado especial pela legislação, travestido de 

instituto previdenciário, nada mais é do que um benefício social lavrado 

sob rubrica diferente. No entanto, não podemos olvidar que o benefício em 

questão é destinado exclusivamente ao segurado especial que ostente as 

características descritas na lei, ou seja, que explore atividade rural de 

subsistência. Exclui-se de tal benesse previdenciária o trabalhador rural 

empregado bem como o contribuinte individual, conforme descrito tanto no 

artigo 12, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.212/91 quanto 

no artigo 11, inciso I, alínea “a” e inciso V, alínea “a” da lei n.º 8.213/91. 

Referida exclusão decorre diretamente da análise sistêmica da lei, já que 

se o contribuinte é taxado com tais qualificações eventual benefício por si 

requerido deve ter como parâmetro os regramentos gerais da legislação 

previdenciária, baseados nas contribuições as quais recolheu ao sistema. 

Assim infere-se da regra pois, se eventualmente a um trabalhador rural 

empregado for deferido um benefício previdenciário como se fosse ele 

segurado especial, ignorar-se ia todos os períodos em que a contribuição 

previdenciária tanto patronal quanto individual deveriam ser recolhidos. 

Citamos o exemplo do segurado que alega ter laborado de empregado em 

determinada gleba de terras, sem que tivesse a seu favor o registro na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Acaso fosse deferida a 

sua qualificação como segurado especial – o que não seria, tendo em 

vista que trata-se de segurado comum rural – ignorar-se-ia todo o período 

de labor em que necessariamente teria que ter ocorrido tanto o 

recolhimento patronal do empregador quanto do empregado, causando 

visível prejuízo ao sistema previdenciário, mormente em relação à 

necessária solidariedade contributiva. No caso dos autos, verifica-se que 

a parte realmente demonstrou que atuava no labor rural, conforme se 

verifica pela documentação colacionada ao feito bem como pelas provas 

testemunhais produzidas. No entanto, não há qualquer evidência – tanto 

material quanto testemunhal – de que o requerente atuava nas lidas rurais 

como meio de subsistência direta para ele e sua família, em regime de 

economia familiar. Conforme dantes já elucubrado, o benefício de 

aposentadoria rural por idade, independentemente de contribuição, é 

somente deferida ao indivíduo que exerce atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e ao 

desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 
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condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. O objeto material da lide aqui tratada em muito 

difere-se do conceito legal referido. Não fora produzida qualquer 

evidência sequer de que o exercício da atividade rural por parte do 

requerente dava-se no regime de economia familiar. Ao contrário, pois 

pelos elementos de prova produzidos no feito (documentos de ID 

10710199 e CNIS do ID 11264825) denota-se claramente que o 

requerente, malgrado atuasse no labor campal, o fazia na condição de 

empregado, recebendo, pois, salário para seu sustento. Analisando o que 

consta no processo, resta evidente que o requerente não insere-se na 

condição de segurado especial, devendo eventual pedido previdenciário 

basear-se no que fora efetivamente recolhido em razão de seu labor como 

empregado, e não com os benefícios trazidos pela lei quanto ao agricultor 

familiar. Assim entendemos pois o artigo 11, parágrafo 10º, inciso I, alínea 

“b” da lei n.º 8.213/91 especifica claramente que perde a qualidade de 

segurado especial aquele que enquadrar-se em qualquer outra categoria 

de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social e, no caso 

do requerente, verifica-se claramente que, no decorrer do período de 

carência e em prazos superiores ao que excetua o artigo 11, parágrafo 

9º, inciso III da legislação em apreço, passou ele a caracterizar-se como 

segurado rural ordinário, nos termos do artigo 11, inciso I, alínea “a”, na 

condição de empregado que presta serviço de natureza rural. Insta ainda 

consignar que a prova em relação ao pleito que se pretende deve ser 

irrefutável, mormente porque, como já discorrido, o benefício que se 

pretende é deferido sem que haja qualquer contraprestação do 

beneficiário à Previdência, em afronta à grande maioria dos princípios 

previdenciários. Justamente pela ausência de qualquer contribuição para o 

financiamento do sistema é que eventual concessão de aposentadoria 

rural por idade do trabalhador em regime de economia familiar deve ser a 

exceção, devendo ser concedida quando lastreada em concretos 

elementos de prova, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a 

comprovação da condição de segurado especial, caso é de indeferimento 

do pleito. Dispositivo Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, 

ante a inexistência de comprovação da qualidade de segurado especial e 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Condeno a requerente no pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade 

da cobrança de tais débitos suspensas, eis que a parte é beneficiária da 

gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. Nos termos do item 2.2.9.1 da CNGCJ/MT, alterada pelo 

provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 23 de abril de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27648 Nr: 2105-89.2009.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Candida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Prates Narciso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaber Lopes - OAB:16943/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2105-89.2009.811.0021 – Código: 27648.

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Aparecida Candida Gonçalves

PARTE RÉ: Benedita Prates Narciso

CITANDO(A, S): Requerido(a): Benedita Prates Narciso, Cpf: 

62340131804, Rg: 5.876.306 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), 

do lar, Endereço: Avenida Levino de Souza, Nº 408, Cidade: 

Uberlândia-MG

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/05/2009

VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato 

jurídico, com pedido de reintegração de posse, onde foram esgotados os 

meios de efetivar a localização do executado, sem que o mesmo fosse 

encontrado.

DESPACHO: Código n. 27468 / Vistos em correição ordinária (Portaria n. 

001/2017-Gab). / 1 – Analisando os autos, considerando as diversas 

tentativas de citação levadas a efeito, todas sem sucesso, aliado ao fato 

de que a carta citatória de fl. 94 foi devidamente entregue no endereço 

cadastrado da parte requerida, consoante AR de fl. 94 verso, bem como 

diante do teor da manifestação de fls. 153/154, DEFERE-SE o pedido de 

citação por edital da requerida. / Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo 

de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do 

Código de Processo Civil, consignando-se as advertências do despacho 

inicial. / (...) / Água Boa/MT, 03 de outubro de 2017. / RAMON FAGUNDES 

BOTELHO / Juiz de Direito”.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 2 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-43.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CASSIA PEREIRA CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do retorno dos 

autos da turma recursal, bem como a juntada dos comprovantes de 

pagamento pela parte reclamada da condenação conforme id. 12931984, 

promovo a intimação do advogado do promovente para manifestar-se 

sobre o cumprimento de sentença , no prazo de 10 dias, requerendo o que 

entender de direito ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 26542 Nr: 956-61.2009.811.0020

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELOZIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - 

OAB:46.582/OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:46.582/OAB/RS

 Código nº 26542

Vistos, em correição.

DEFIRO o desarquivamento; contudo, ultrapassado 10 (dez) dias sem 

qualquer requerimento, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 4041 Nr: 65-26.1998.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARY & IRMÃOS LTDA., ARY MARCOS 

REZENDE, SALVY BOSCO DE REZENDE, SADY SEVERINO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, REINALDO PETTENGILL - OAB:892-A/DF

 Código n.° 4041

Vistos, em correição.

Ante o requerido às fls. 261/263, DETERMINO a Senhora Gestora que 

proceda ao necessário.

 Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 253.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18050 Nr: 1153-21.2006.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTOS SANCHES GALLEGO, SEBASTIÃO VIDAL DE 

ARRUDA, BENEDITO MANOEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ANTÔNIO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Código n.° 18050

Vistos, em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 74.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 10214 Nr: 143-10.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA BORGES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 10214

Vistos, em correição.

Intime-se a Requerente para requer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Ultrapassado o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 1880 Nr: 153-35.1996.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICENTE GIRARDI, WALDOMIRO 

CABECIONE, VALDIR ANTÔNIO NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 Código n.° 1880

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 1541 Nr: 9-32.1994.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR APARECIDO DE OLIVEIRA, BRUNO 

JOSÉ BERGOLI, PEDRO DELFINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 1541

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito (inclusive informando o endereço atualizado do(s) Executado (s) e 

debito atualizado), sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28491 Nr: 2844-65.2009.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.°28491

Vistos, em correição.

Intime-se o D. Advogado da Requerente para se manifestar quanto ao teor 

da petição de fls. 130/131, no prazo de 10 (dez), sob pena de se 

considerar má fé e atentando a jurisdição, bem como encaminhamento de 

expediente a OAB/MT para verificação de falta disciplinar.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 27155 Nr: 1560-22.2009.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO VITÓRIO, Isonel Bezerra Bonfim - 

Espólio, EUDI MARIA FERREIRA BONFIM, Cristiano Alves Utida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Código n.° 27155

Vistos, em correição.

Intimem-se as partes para se especificarem as provas que desejam 

produzir – justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Com o retorno, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 27019 Nr: 1421-70.2009.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE DANUZA FERNANDES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR FERREIRA LEÃO, ALAIR FERREIRA 

LEÃO, CARLOS CAMILO CARLONI (espólio), CLOVIS HUGUENEY 

(ESPÓLIO), ARMANDO SOARES FERREIRA, FABIANO FERNANDES 

LACERDA, VALDIR ANTÔNIO NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 27019

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52556 Nr: 1951-69.2012.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ITAMAR LUIZ (Espólio), GENECY CÂNDIDA 

DA SILVA, PAULA JANAINA DA SILVA LUIZ, FATIMA MARCIA LUIZ 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACY SOARES FERREIRA - Espólio, ISMAEL 

BORGES CARRIJO, CLARINDA FERREIRA CHAGAS, VILMA CHAGAS 

ZAIDEN, ALAYDE DE PAULA FERREIRA, SENITO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 52556

Vistos, em correição.

Intimem-se os Requerentes para que, se desejando, impugnar a 

contestação de fls. 108/110, no prazo legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 15066 Nr: 1338-93.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALCANTI ZAIDEM & FERREIRA LTDA - 

ME., LUIS ANTÔNIO ZAIDEN, VILMA FERREIRA CHAGAS ZAIDEN, LUIZ 

ALBERTO ZAIDEN, RITA DE CÁSSIA CAVALCANTI ZAIDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:OAB/DF nº52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 Código n.° 15066

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito (inclusive informando o endereço atualizado do(s) Executado (s) e 

debito atualizado), sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 22441 Nr: 450-22.2008.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDIDO PARREIRA DUARTE 

NETO - OAB:86374/SP, MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - 

OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT, Patrícia 

Mariano da Silva - OAB:171255-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador da requerente intimado, 
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a manifestar-se no prazo de 05 (cinco)dias, quanto ao prosseguimento do 

feito. Tendo em vista a diligência negativa do Oficial de Justiça, com a 

informação de que a requerente é pessoa já falecida.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81060 Nr: 1883-46.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerida, via DJE, para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca do pedido de extinção acostado à ref. 57 (artigo 

485, § 4º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 18 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63364 Nr: 1119-31.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista o suposto descumprimento das condições da 

reprimenda imposta ao reeducando, e ainda, com fundamento na ampla 

defesa e contraditório, DESIGNO o dia 07 de junho de 2018 às 15h30min 

para realização de audiência de justificação.

2. INTIME-SE o reeducando, CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-53.2014.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERVAL OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010177-53.2014.8.11.0020 REQUERENTE: VANDERVAL OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS, A parte autora alega que foi cobrado em 

suas faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2014, valor acima do 

que usualmente pagava a reclamada na utilização dos serviços de 

telefonia. Aduziu que a reclamada considerou legitima a cobrança, vindo 

então a buscar orientação e resolução da lide junto ao PROCON local, 

porém sem sucesso. Assim, pugna pelo ressarcimento em dobro do que 

alegou ser pago indevidamente. Em sua contestação, a reclamada requer 

a improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ante a ausência de preliminares, passo a análise do 

mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos vejo 

que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, senão 

vejamos: A reclamada juntou documentos (telas sistêmicas) que 

comprovam que a cobrança em desigualdade com o que rotineiramente 

pagava a título de consumo, na verdade se deu por parcelamentos 

realizado pelo autor junto a ré. Ressalto que as telas sistêmicas são 

provas de ordem unilateral, portanto sem valor probatório hábil a 

desconstituir o postulado pela parte autora. Contudo, a parte autora, por 

sua vez, em impugnação (declaração anexa), apenas se limitou a afirmar 

que não tinha conhecimento de que as chamadas a cobrar eram de fato 

descontadas de sua fatura como se fossem chamadas utilizadas. Ora, o 

“desconhecimento” do autor não pode valer de penalidade imposta a 

reclamada, por isso, não há que se falar em ressarcimento em dobro, 

muito menos na forma simples. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos, 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-54.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA NOGUEIRA TEODORO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APEC - SOCIEDADE POTIGUAR DE EDUCACAO E CULTURA LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: redesignar Audiência 

de Conciliação para o dia 28/05/2018, às 10:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 2 de maio de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000050-39.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 11/06/2018, às 09:10 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 2 de maio de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 
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S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000183-18.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

Z. ANTONIO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO LINS DE AGUIAR OAB - PE27702 (ADVOGADO)

BRUNO LINS DE AGUIAR OAB - PE27712 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000183-18.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[LIMINAR]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: Z. ANTONIO DE OLIVEIRA - ME 

Parte Ré: REQUERIDO: CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI - EPP 

Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na movimentação nº 

12771669, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 12553954, 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a gratuidade da 

Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. INTIME-SE a 

parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias 

(artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, 

ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 

a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. 

INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56210 Nr: 1967-86.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ECHING DE SOUZA, PONTAL CABOS 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS IMP E EXP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO DIAS - 

OAB:6192

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o Juiz de Direito e Diretor do Fórum PIERRO DE FARIA MENDES 

deliberou:

1) Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2) Ausente o advogado constituído pelo acusado, NOMEIO para atuar na 

defesa do(a) acusado(a), apenas para a presente oralidade, o Dr. Iuri 

Gonçalves Araújo, OAB/MT 24.274-O, arbitrando, para tanto, o valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), correspondente a Tabela XIX de Honorários da OAB 

do Estado Mato Grosso, a ser pago pelo acusado.

3) AGUARDE-SE o cumprimento das missivas expedidas com escopo de 

proceder às oitivas das testemunhas VANTUIL GONÇALO BERTULHIO 

(fls. XX), bem como o interrogatório do denunciado PONTAL CABOS 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS IMP E EXP LTDA (fls. XX), devendo 

o diligente gestor judiciário observar os prazos de regência.

4) Após juntada das cartas precatórias devidamente cumpridas, 

encerrada a instrução, ABRO vista dos autos às partes, pelo prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, para apresentação das alegações finais.

5) Saem os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital

n° 121-91.1973.811.0008-Código 254.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SOCIEDADE MÉDICA MODELO LTDA, 

CNPJ: 33651894000139. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 199,76 (Cento e noventa e nove reais e setenta 

e seis centavos), no prazo de 05 ( cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 02 de maio de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

N° 5016-69.2016.811.0008-Código 115432

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEVERINO PAULO DA SILVA, Cpf: 

04422753401, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.352,76 (Um real), no prazo de 05, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2017

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

n° 170-15.1993.811.0008-Código 795

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, Cpf: 

78533708815, Rg: 177.527, brasileiro(a), casado(a), médico, Telefone 

761-1218. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 221,91 (Duzentos e vinte e um reais e noventa 

e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 02 de maio de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

N° 1052-59.2002.811.0008- Código 9800.1°vara

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DÉCIO BERNARDO FAUSTINO JÚNIOR, 

Cpf: 88968570159, Rg: 1234309-9, Filiação: Decio Bernardo Faustino e de 

Aparecida Mazini Faustino, data de nascimento: 04/09/1979, natural de 

Barra do Bugres-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 506,04 (Quinhentos e seis reais e quatro 

centavos), no prazo de 05 dias , contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias implicará 

na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 02 de maio de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

N° 1468-02.2017.811.0008-código 121108

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MACIEL ALVES VIEIRA, Cpf: 

98641441115, Filiação: Antonia Alves Vieira, brasileiro(a), usina itamarati 

s/a, Telefone 65- 9963-2479. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,94 (Quinhentos e tres reais e noventa e 

quatro centavos), no prazo de 05 dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de "Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciais 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à divida ativa ou protesto 

extrajudicial , conforme disposto no artigo 612,§ 5° da CNGC-TJMT".

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 27 de abril de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

Edital Intimação

N° 3836-57.2012.811.0008-Código 82148. EDITAL DE INTIMAÇÃO 05 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HEMERSON LIMA DE OLIVEIRA, Cpf: 

70540225134, Rg: 158550.15, Filiação: Maria da Conceiçao Lima e Jose 

Cordeiro de Oliveira, brasileiro(a), casado(a), autônomo. atualmente em 

local incerto e não sabido FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar o 

pagamento das custas processuais pendentes, no valor de R$ 252,23 

(Duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e tres centavos), no prazo de 

05, contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de Fica 

Vossa Senhoria, ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciarias implicará na restrição de vosso nome 

CPF junto a divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. . E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Rosemari Rita de Vasconcelos Barros, digitei. Barra do Bugres, 

09 de novembro de 2017 Rosemari Rita de Vasconcelos Barros 

Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105909 Nr: 5420-57.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RAFAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para em 05 dias manifestar-se sobre o laudo 

pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132037 Nr: 7712-44.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

A DEPOSITAR A DILIGENCIA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA, SOB PENA 

DE DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 41827 Nr: 2394-61.2009.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA ELAINE DE OLIVEIRA - 

OAB:SP-197.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP N°142.45, PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES - 

OAB:12855/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação da exequente às folhas 170, defiro a liberação 

dos valores bloqueados (fls.134/135), em favor da executada.

Defiro ainda, o pedido da executada (fls.173), concedendo-lhe a 

reabertura do prazo referente à decisão de folhas 131, a partir da 

publicação deste.

 No mais, ACOLHO o pedido formulado pela exequente e, na forma do 

artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o curso do processo 

executivo, pelo prazo requerido, 180 (cento e oitenta) dias.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de quinze (15) dias.

Expeça-se alvará em favor da executada USINAS ITAMARATI S/A, 

observando os dados bancários informados às folhas.

Cumpra-se.

Barra do Bugres/MT, 27 de abril de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133846 Nr: 881-43.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE FATIMA MENDES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53075 Nr: 3828-17.2011.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 - OAB:10.765-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA CITAR O REQUERIDO 

PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO, BEM COMO PARA MANIFESTAR-SE 

SOBRE A PROVA JÁ PRODUZIDA, mediante remessa dos autos, nos 

termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87515 Nr: 3297-57.2013.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor Oficial de Justiça em 10 (dez) 

dias27/04/2018Eu, Clemair Felippe, certifico e dou fé que, DEIXEI de 

proceder a CITAÇÃO da parte ré IVANILDO SILVA DOS SANTOS face não 

residir ou ser conhecido no local indicado no mandado, conforme 

informações da atual moradora Srª Edimilda, que ainda informou que reside 

no local há aproximadamente 01 (um ano) e que o nome do proprietário da 

casa também não é o do réu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117294 Nr: 6172-92.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEYA CAROLINE DA LUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, FABIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 

DELMONDES - OAB:7819, FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - 

OAB:MT/20.581, JULIENE ARIANE MORREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/15.335, RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - OAB:MT/22.683, 

VERA LUCIA NOVAK GOMES - OAB:10886- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

o que de direito em 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123011 Nr: 2620-85.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA MAGALHAES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 48481 Nr: 292-95.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ PENTEADO BAUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, Tatiana Benjamin Villar Prudêncio - OAB:9887-B/MT

 Vistos etc.

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento da quantia depositada em favor do 

requerente, observando as informações para transferência informada às 

folhas 207.

 Após, nada mais requerido pelas partes, ARQUIVE-SE, procedendo com 

as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Barra do bugres/MT, 27 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46815 Nr: 2981-49.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO ALVES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista a informação de fls. 37/39, EXPEÇA-SE ofício à Agência 

Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, implantar o benefício de pensão por morte ao 

autor, sob pena de majoração da multa imposta.

 Atente-se a Serventia para instruir o ofício com cópia de documentos 

pessoais do autor, RG, CPF, certidão de óbito da falecida, bem como 

documentos pessoais do autor (CPF e RG), além de cópia da sentença.

 Após o decurso do prazo, INTIME-SE a parte autora para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 04 de julho de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 120829 Nr: 1301-82.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL LUIS BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, em face de DURVAL LUIS BARRETO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Entre um ato e outro, em manifestação de fls. 37, a parte autora informou 

que o mesmo não tem mais o interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o arquivamento e retirada de qualquer restrição judicial 

inerente a presente ação.

 É o relatório, síntese do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível o pedido de 

desistência da presente ação.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares 
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efeitos de direito o pedido de desistência da ação formulado em fl. 37, 

pelos fatos e fundamentos expostos.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a parte contrária não 

integrou a lide.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135974 Nr: 2132-96.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROSENO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 , DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO e determino a imediata 

expedição do mandado para a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial e discriminado na cédula de crédito bancário, a saber: um automóvel 

marca VOLKSWAGEN, modelo SAVEIRO CS CITY (TREND) G4 1.6 8V 2P 

FLEX, ano 2007/2008, cor Pranta, chassi 9BWEB05W18P058852, placa 

MVI-4216, devendo a diligência ser cumprida no endereço declinado na 

inicial.Efetivada a medida, CITE-SE a parte requerida para que, em 15 

(quinze) dias, apresente resposta (art. 335, do CPC), sob pena de revelia 

(artigos 341 e 344, do CPC), ou para que em até 05 (cinco) dias pague a 

integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Conste do 

mandado, que a resposta poderá ser apresentada ainda que a parte 

devedora tenha se valido da faculdade do § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69.Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida (consistente 

no pagamento das parcelas vencidas e vincendas do contrato), ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69.Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69.DEFIRO a realização das diligências na forma do art. 212 e 846, 

§2º, do CPC, bem como o reforço policial e arrombamento, estes se 

estritamente necessários.Atente-se o Senhor Oficial de Justiça para 

quando do cumprimento do mandado judicial, exigir a entrega dos 

documentos de circulação, conforme previsão contida no § 14º, do artigo 

3º, do Decreto-lei n. 911/69. Por fim, restando infrutífera a apreensão do 

veículo, DEFIRO de imediato a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, nos termos do art. 3º, inc. 9º, do Dec. 911/69.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 36295 Nr: 2664-22.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO MARCIO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSE GOMES 

JUNIOR - OAB:MT 8.194-A, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 Vistos etc.

1. INTIMEM-SE as partes para que se manifestem sobre o laudo de fls. 

131/132, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

A seguir, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102694 Nr: 3308-18.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE PAULA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SILVA PINHEIRO - 

OAB:21180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratando-se de ação de execução e, tendo em vista que a parte 

executada devidamente citada não efetuou o pagamento do débito, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104892 Nr: 4732-95.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, , impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

em 15 dias sobre o relatorio social

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111815 Nr: 2796-98.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDELINA OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por 

Morte e Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por LAUDELINA OLIVEIRA 

SANTOS em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DOS 

BRASIL.,.Requer a concessão da liminar de tutela de evidência para que a 

seguradora efetue o pagamento do prêmio do seguro de R$ 20.000,00.À 

fl. 86 determinou-se a emenda da inicial.A parte autora juntou a emenda às 

fls. 87/160.Os autos vieram conclusos.DECIDO.Em proêmio, RECEBO da 

emenda a inicial e DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, visto que é 

verossímil a alegação de hipossuficiência financeira da parte autora para 

arcar com pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sem prejuízo de 

revogação ou modificação posteriormente caso seja constatada a sua 

capacidade financeira (art. 98, caput e §1º, do CPC)..Portanto, INDEFIRO 

pedido liminar de concessão de tutela de evidência.DESIGNO audiência de 

CONCILIAÇÃO que será realizada no dia 06/06/2018, às 17:00, no prédio 

do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro 

Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT. INTIME-SE a parte autora, por 

meio de seu advogado e CITE-SE o réu, com antecedência de pelo menos 

20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). .Não havendo composição, deverá o 

Requerido apresentar contestação num prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 335, inciso I do CPC.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 119067 Nr: 269-42.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINALVA MARIA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte à requerente DINALVA MARIA DE SIQUEIRA, reconhecendo a união 

estável com o falecida, e, como consequência, condeno o Requerido a 

pagar ao requerente o benefício previdenciário de pensão por morte, no 

valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, bem como lhe 

efetue o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso 

desde a data do indeferimento administrativo em 24.07.2013.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC.Considerando a 

natureza alimentar do Benefício Previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e juntamente com a intimação da 

presente sentença e independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE 

o requerido para que proceda às devidas providências a cerca da pensão 

por morte, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 

do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser 

revertida em favor da parte Autora, limitado ao valor máximo de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais).CONDENO, ainda, a Autarquia ao pagamento dos 

Honorários Advocatícios no percentual de 10% sobre o valor das parcelas 

vencidas até a data da prolação desta sentença, excluídas as parcelas 

vincendas, a teor da Súmula 111 do STJ. Importante destacar que os 

honorários devem incidir sobre o total da condenação.Sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da 

condenação não deverá superar 1.000,00 (um mil) salários mínimos 

(NCPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130177 Nr: 6624-68.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135270 Nr: 1721-53.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVIO ANACLETO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135883 Nr: 2087-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO PEREIRA SAPUCAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e DETERMINO que 

a empresa requerida exclua o nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC) e órgãos de informação de inadimplentes, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo 

de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à 

parte autora, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nada obstante, 

levando em consideração as regras de experiência, INVERTO o ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

pelo que DETERMINO, desde logo, que a parte requerida apresente, no 

prazo da contestação, contrato ou prova de que a requerente 

efetivamente contratou/usou os serviços da requerida; ou que tenha 

anuído a contratação por terceiros.Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 09/05/2018, às 13h:30min, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC, INTIME-SE a autora para 

replicar em 15 (quinze) dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52180 Nr: 2930-04.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA OAB/MT 10765 CPF 622.127.611-04 - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação movida por FRANCISCO DA 

SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para 

condenar a requerida a implantar o benefício de aposentadoria por 

invalidez, na forma dos artigos 42 e seguintes da Lei nº 8.213/91, desde a 

data do início da incapacidade constatada pelo Laudo Médico Pericial 

(04.07.2017). As parcelas vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir da citação e 

observado os critérios fixados RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, 

cujo índice de correção monetária adotado foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).No que tange ao pagamento de 

custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da Autarquia 

Federal do pagamento das custa processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. CONDENO a 

Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre 

as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos do 

§ 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 111 do 

STJ.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o 

valor da condenação não deverá superar 1.000 (um mil) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 2421-39.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTEM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR J. BATISTA COMUNICAÇÕES -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 
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OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ROMOFF - 

OAB:SP-126.949, NORIVALDO PASQUAL RUIZ - OAB:SP-167.314

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização a 

título de danos morais proposta por CONSTRUTEM MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA EPP em desfavor de VALDEMIR J. BATISTA 

COMUNICAÇÕES ME, para: (i) declarar rescindido o contrato de figuração 

havido entre as partes e; (ii) condenar a parte requerida à restituição de 

R$ 9.312,00 (nove mil e trezentos e doze reais) à parte autora, sobre o 

qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o efetivo 

desembolso, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, na forma do artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, § 

1º do CTN. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido na 

causa, na forma do que determina o artigo 85, § 2º, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil. Cumpram-se as demais disposições pertinentes 

ao Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, aplicável à 

espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 27 

de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84271 Nr: 642-15.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TRAJANO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder ao 

requerente ANTONIO TRAJANO RIBEIRO o benefício de aposentadoria por 

idade rural, desde a data da citação em 04.04.2013.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90273 Nr: 610-73.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO ASNAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c pedido de 

tutela antecipada proposta por EDINALDO ASNAL em desfavor de BANCO 

ITAÚ S.A., ambos qualificados nos autos.

Às fls. 43/44 foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo determinado 

à parte autora emendar a inicial para readequar o valor da causa e 

recolher as custas e taxas judiciárias.

Devidamente intimado via DJE (fls. 45), a procuradora da parte autora 

deixou transcorrer o prazo e não recolheu o valor das custas como 

determinado, preferindo, contudo, apresentar pedido de reconsideração 

da decisão.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

 DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil, in verbis: será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.

 Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta à sanção prevista no precitado art. 290 do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

Além disso, a parte autora não trouxe nenhum prova em sentido diverso 

daquele que determinou o pagamento das custas processuais, cujo pedido 

de reconsideração foi apresentado quase um ano depois da decisão que 

indeferiu o pedido da gratuidade de justiça;

 Ressalte-se, por outro lado, que o pedido de reconsideração não 

suspende e não interrompe o prazo para interposição de recurso, 

tampouco possui o condão de alterar o curso do processo.

 Ante o exposto, DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição do 

presente feito, nos termos dos art. 290 do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95611 Nr: 4946-23.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA FATIMA DE JESUS PADILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96264 Nr: 5403-55.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97143 Nr: 6088-62.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97734 Nr: 275-20.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO PELACHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99816 Nr: 1533-65.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzi Felizardo Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Estela Redivo - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102250 Nr: 3049-23.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERITA DA SILVA SOARES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136126 Nr: 2217-82.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA VITORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Honda 

Ltda., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Cobrança cumulado com Danos Morais 

proposta por CRISTIANE PEREIRA VITORIO em face do MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A. e ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, 

..DECIDO.Como dito, nos presentes autos houve o pedido de concessão 

da justiça gratuita.Ocorre que na petição inicial traz a qualificação 

profissional da autora como empresaria, o que pode descaracterizar a sua 

condição atual de não poder arcar com as custas 

processuais.Observa-se também que a autora declina na inicial que a sua 

residência se localiza em um bairro próximo ao centro, que tem como 

característica a presença de moradores de nível econômico médio e alto, 

não condizentes com o alegado estado de miserabilidade. Na espécie, a 

carência financeira alegada pela parte autora não constitui fundamento 

suficiente a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, 

deixando de provar o seu real estado de necessidade, limitando-se 

somente à simples afirmação. Importante lembrar que a regra legal e geral 

é o efetivo recolhimento das custas processuais .Ex positis, com base no 

art. 99, §2º do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte autora 

seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos 

documentos que comprovem a arguida impossibilidade de pagamento das 

custas e demais despesas processuais, tais como: as três últimas 

declarações de imposto de renda, Certidões do DETRAN e Registro de 

Imóveis da Comarca de sua residência, sob pena de indeferimento da 

ação, conforme preceitua o art. 321 do CPC.No mesmo prazo concedido, 

poderá o autor ainda, caso compreenda pertinente, recolher as custas 

processuais referentes à propositura da presente demanda sem promover 

os esclarecimentos acima determinados. Também no mesmo prazo, caso 

requeira nos autos, poderá parcelar as despesas processuais, em até 06 

(seis) vezes, conforme o disposto no art. 98, §6.º, do CPC.Após a emenda 

da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129997 Nr: 6525-98.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARESTILDA IZABEL DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO GRADIM 

PIMENTA - OAB:226.496, FELIPE GRADIM PIMENTA - OAB:308.606, 

JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifeste sobre a Impugnação ao Cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 9091 Nr: 222-93.2002.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA ANDRÉ FELÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para colacionar aos autos planilha com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito para o prosseguimento 

da ação, bem como manifeste o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias.

Na sequência, com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos 

para análise do pedido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86660 Nr: 2466-09.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnação a Execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 1889-65.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON ROBERTO VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINACEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12090-A, GIULIO ALVARENGA 

REALE - OAB:15484-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para em 15 (auinze) 

dias manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 35164 Nr: 1594-67.2008.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO OLIVEIRA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELTON MONTEIRO BARBOSA - 

OAB:6096, LEDIJANE ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877A/MT

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito INTIMAR o requerido do 

pagamento do alvara no valor de R$ 3.023, 86 emitido em 16 de abril de 

2016

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135253 Nr: 1711-09.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134735 Nr: 1397-63.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITA ANTONIA ARCANJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134526 Nr: 1264-21.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA SOUZA DA SILVA NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIÁRIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133844 Nr: 879-73.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLY DUTRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111480 Nr: 2584-77.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DA CUNHA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105750 Nr: 5326-12.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTO DOS REIS MANDINGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCA DE ARAUJO 

MARQUES - OAB:MT 2.661

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o laudo em 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105321 Nr: 5042-04.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

PARA QUE TOME CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93005 Nr: 2914-45.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE SALES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 27401 Nr: 588-59.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA STEINHEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI (PROCURADORA FEDERAL - INSS) - OAB:MT-5319

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnação ao cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128589 Nr: 5713-56.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHEILA GOMES DE CARVALHO - 

OAB:20415/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121579 Nr: 1758-17.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA SOARES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121567 Nr: 1746-03.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO DE FRANÇA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101421 Nr: 2519-19.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA SCHWARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALAN ALMEIDA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99621 Nr: 1409-82.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95602 Nr: 4937-61.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDVANIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95154 Nr: 4624-03.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR PEREIRA DA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44493 Nr: 715-89.2010.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT-9.070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre devolução de correspondencia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 113952 Nr: 4078-74.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MATILDE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

manifestar o que de direito em 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80787 Nr: 2422-24.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID RICHARD DE SOUZA CAVALLI, 

WESLEY DA SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – Defiro pedido de fls. 73, suspenda-se o feito pelo prazo de 01 (um) 

ano.

II - Transcorrido o prazo in albis, fica desde logo determinada a intimação 

da parte autora para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção .

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 06 de outubro de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132218 Nr: 7813-81.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIL APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do senhor Oficial de 

Justiça:ERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento a r. carta precatória e 

do despacho do MMº Juiz de Direito da 2ª Vara, desta Comarca de Barra 

do Bugres / MT., ai sendo na data de hoje, Deixei de Cumprir (Citar) a 

Executada: DEVAIL APARECIDA DA SILVA, com fulcro na Portaria 008 / 

2009 – DF, se faz necessário um depósito no valor de R$ 324,80 

(trezentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) CNPJ 

01880057/0001-95 – Fórum de Barra do Bugres. Agencia nº 0832-X – 

Banco do Brasil, para suprir com as despesas de condução deste Oficial. 

O referido é verdade e dou fé.

José Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130581 Nr: 6868-94.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALVES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105317 Nr: 5038-64.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCINEIA DIVINA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97153 Nr: 6098-09.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESIO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89158 Nr: 4900-68.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROSA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 368 de 846



querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121574 Nr: 1753-92.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126099 Nr: 4238-65.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA DE OLIVEIRA GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26258 Nr: 2353-02.2006.811.0008

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO MARIA BERNADETE PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PEREIRA ZULATO 

(PROCURADOR FEDERAL INSS) - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 563-65.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldo de Lima Joaquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução opostos por EVERALDO DE LIMA JOAQUIM em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S/A., o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I 

do Código de Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno o 

embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais, à luz do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC, arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, sopesando, 

de um lado, o tempo de tramitação do feito, bem assim o local da prestação 

do serviço; e, de outro, o zelo empregado pelos patronos do embargado 

no patrocínio do seu cliente.Traslade para os autos da execução 

5124-06.2013.811.0008 (Cód. 89406) cópia da presente sentença e, 

posteriormente, da certidão do trânsito em julgado. Cumpram-se as 

disposições pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 02 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 89406 Nr: 5124-06.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo de Lima Joaquim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao prosseguimento da execução, observando-se a 

decisão proferida nos embargos em apenso.

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 02 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 106242 Nr: 5637-03.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Euza Muniz de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101706 Nr: 2710-64.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 251-89.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94595 Nr: 4162-46.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DIOGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, Wilker Christi Corrêa - OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97149 Nr: 6094-69.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Bento Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 27 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 95140 Nr: 4610-19.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA SENHORINHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JÚLIA SÉ BALÃO - 

OAB:8272/MT

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 27 de abril de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133853 Nr: 887-50.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de Busca e Apreensão intentada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em face de TIAGO PINTO DA 

SILVA.

 A exordial de p. 05/08 veio instruída com os documentos de p. 09/35.

 À p. 39 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em face de TIAGO 

PINTO DA SILVA, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

RECOLHA eventual mandado de busca e apreensão que esteja de posse 

do oficial de justiça.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 27 de abril de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 51700 Nr: 2449-41.2011.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO LOPES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, considerando que o credor tem à disposição outras 

ferramentas para valer seu direito, INDEFIRO o pleito de fls. 73, posto que 

incabível na espécie.Intime-se o autor para, no prazo de cinco dias, 

promover o andamento do feito, pugnando o que entender de direito. 

Cumpra-se, providenciando-se o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44285 Nr: 511-45.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICINIO ALVES TEIXEIRA, MARIA LAZINHA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminhamos intimação, via DJE, a fim de que os 

requerentes, por seus advogados, manifestem-se quanto ao teor do Ofício 

de fls. 155/156, no prazo de 05 dias,.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136133 Nr: 2221-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136134 Nr: 2222-07.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136135 Nr: 2223-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136150 Nr: 2233-36.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136163 Nr: 2240-28.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136168 Nr: 2242-95.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136186 Nr: 2259-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136204 Nr: 2272-33.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136205 Nr: 2273-18.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE PARECIS HUARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA LEASING S/A - 

ARRENDAMENTO MERCANIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136208 Nr: 2276-70.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 371 de 846



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136211 Nr: 2279-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136213 Nr: 2281-92.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136237 Nr: 2289-69.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136240 Nr: 2292-24.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136244 Nr: 2294-91.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136245 Nr: 2295-76.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seus procuradores 

para que se manifestem em face da decisão no prazo legal retro no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136194 Nr: 2265-41.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO NOBRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCILINO MANOEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado 

pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, apresentando a 

devida guia de recolhimento das custas judiciais pertinentes à distribuição 

da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo assinalado, sem 

recolhimento das custas, certifique-se e conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130981 Nr: 7113-08.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTC - Centro de Tecnologia Canavieira SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, AMANDA RAMOS GIANONI FILIPPIN - OAB:OAB/SP 

143.172, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449-SP

 Vistos;

 Defiro o pedido de fls. 299, cumpra-se na forma requerida.

Às providências .

3ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 82225 Nr: 3923-13.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOÉ ALVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: michele juliana noca - OAB:

 Certifico que o Acusado Noé Alves foi pronunciado em decisão proferida 

pelo juiz desta Terceira Vara Criminal, conforme folhas: 130/139. O réu 

tem advogada constituída nos autos, Sendo Michele Juliana Noca, OAB-MT 

7622.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132062 Nr: 7725-43.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WEMERSON DA SILVA, NOEL FELICIO 

DA SILVA, CARLOS BERNARDO DA SILVA, EMERSON LUIZ RODRIGUES 

DA SILVA, AILTON GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Autos: 7725-43.2017.811.0008 - Código: 132062.

DESPACHO

Considerando que este magistrado foi convocado para participar de curso 

sobre a implantação do BNMP – Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões - no dia 19/03/2018, conforme Ofício Circular 64/2018-CSC-CGJ, 

excepcionalmente, redesigna-se o ato para o dia 02 de abril de 2018, às 

13h30.

Por oportuno, na data em que pautada a audiência, terão decorridos 

apenas 140 (cento e quarenta) dias de custódia cautelar, o que arreda 

qualquer conclusão de excesso de prazo na formação da culpa.

Ressalta-se que, no presente feito, somente o acusado José Wemerson 

da Silva encontra-se preso e que, além deste, também está custodiado 

nos autos de número 7809-44.2017.811.0008 código 132209.

Expeça-se o necessário, nos termos da decisão de fl. 151 .

Barra do Bugres/MT, 12 de março de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92676 Nr: 2640-81.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10.186 MT

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia 

para o fim de condenar José Dantas da Silva Filho como incurso nas 

sanções penais dos art. 217, caput c.c art. 71, ambos do CPB, figurando 

como vítima Fernanda Santos Lopes de Souza.IV – Da dosimetria da 

penaEm observância ao princípio constitucional da individualização da 

pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CF/88, passa-se fazê-lo.À 

culpabilidade é inerente à grave infração penal. Não há registro de 

antecedentes criminais (STJ/444). em 1/3(um terço) para fixá-la de forma 

definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem 

cumpridos em REGIME INICIAL FECHADO na forma do art. 33, §2º, ‘a’ do 

CPB.V – Substituição por restritiva de direitos e sursis penalIncogitável 

substituição da pena quer pela pena fixada, quer pela natureza da 

infração penal e a violência e grave ameaça que circundaram a 

hipótese.VI – Perdas e restituiçõesRestituam-se os eventuais objetos 

ainda apreendidos aos legítimos proprietários, mediante termo nos 

autos.VII – Direito de apelar em liberdadeEm que pese à gravidade da 

infração, assegura-se ao acusado o direito de recorrer em liberdade por 

não divisar fundamento concreto, mormente por ter respondido aos termos 

da ação penal em liberdade.Ao mais, não existe no sistema pátrio prisão 

automática pelo só fato da condenação, dada a consagração da 

presunção de inocência ou da não culpa (art. 8º, 2 – Pacto de São José 

da Costa Rica – CRFB/88, 5º, LVII) eis que, do contrário, voltar-se-ia 

modalidade de custódia automatizada, margeando a imprescindível 

necessidade de fundamentos jurídicos (CPP, 312, 387, §1º, 413, 

§3º).Ademais, o STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 

(ADCs) 43 e 44 apenas permite a custódia automática com a confirmação 

ou em caso de condenação pelo segundo grau de jurisdição.Não custa 

registrar que, no caso concreto, não existe qualquer fato novo que 

justifique

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53159 Nr: 3911-33.2011.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar Magalhães - 

OAB:MT. 14.445, ELVIS ANTONIO KLAUK JR - OAB:MT/15462, 

JORDELISMAR JOSÉ ALVES JUNIOR - OAB:23.223

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 I – Cuida-se de recurso interposto com base no art. 197 da Lei 7.210/84. 

Não estando ainda regulamentado em lei o processamento do agravo em 

execução, entende-se que se aplicam, por analogia, as regras referentes 

ao recurso no sentido estrito do Código de Processo Penal, quanto a 

prazos, ritos, requisitos etc. (arts. 581 e ss. do CPP).

II – O agravo não é dotado de efeito suspensivo (vide arts. 179 e 197, 

LEP). Certificada a tempestividade do recurso interposto (art. 586, CPP), 

forme-se o instrumento com as fotocópias (traslado) indicadas pela parte 

recorrente.

III – O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de 05 

(cinco) dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de 

sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a 

oportunidade do recurso, e o termo de interposição. (art. 587, CPP).

IV – Dentro de 02 (dois) dias, contados da interposição do recurso, ou do 

dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, 

este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido 

por igual prazo. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na 

pessoa do defensor. (art. 588, CPP).

V – Cumpridas as decisões acima consignadas, conclusos os autos para 

fins do art. 589 do CPP.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 023/2018-DF   CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro desta Comarca de Campo Novo do 

Parecis no uso de suas atribuições legais.Considerando a Lei n.º 10.648, 

de 21 de dezembro de 2017 – D.O. 21.12.2017.Considerando que dispõe 

sobre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – 

CEJUSCs do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.RESOLVE:Art. 1º 

- ALTERAR a Portaria n.º 02/2018-DF, datada de 08/01/2018 que designou 

a servidora DILMA ALVES DE MELO, Técnico Judiciário, matricula nº 4172, 

designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 1ª Vara desta 

Comarca, para desempenhar cumulativamente as funções de Gestora 

Judicial Substituta em Substituição Legal - PDA-FC, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no período de 08 a 

27.01/2018 – 20 dias, em face da Gestora Titular estar gozando suas 

férias regulares, onde se lê: Gestor Judiciário Substituto do CEJUSCs; 

leia-se Gestor Judiciário do CEJUSCs.Publique-se. Cumpra-se remetendo 

cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça.Campo Novo do Parecis-MT, 26 de abril de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha   Juíza de Direito e Diretora do Foro      table

 PORTARIA Nº 023/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de Campo Novo do Parecis no uso de suas 

atribuições legais.

Considerando a Lei n.º 10.648, de 21 de dezembro de 2017 – D.O. 
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21.12.2017.

Considerando que dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSCs do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR a Portaria n.º 02/2018-DF, datada de 08/01/2018 que 

designou a servidora DILMA ALVES DE MELO, Técnico Judiciário, 

matricula nº 4172, designada Gestora Judiciária Substituta da Secretaria 

da 1ª Vara desta Comarca, para desempenhar cumulativamente as 

funções de Gestora Judicial Substituta em Substituição Legal - PDA-FC, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no 

período de 08 a 27.01/2018 – 20 dias, em face da Gestora Titular estar 

gozando suas férias regulares, onde se lê: Gestor Judiciário Substituto do 

CEJUSCs; leia-se Gestor Judiciário do CEJUSCs.

Publique-se. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de abril de 2018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 023/2018-DF

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Foro desta Comarca de Campo Novo do Parecis no uso de suas 

atribuições legais. Considerando a Lei n.º 10.648, de 21 de dezembro de 

2017 – D.O. 21.12.2017. Considerando que dispõe sobre os Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. RESOLVE: Art. 1º - ALTERAR a 

Portaria n.º 02/2018-DF, datada de 08/01/2018 que designou a servidora 

DILMA ALVES DE MELO, Técnico Judiciário, matricula nº 4172, designada 

Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, 

para desempenhar cumulativamente as funções de Gestora Judicial 

Substituta em Substituição Legal - PDA-FC, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no período de 08 a 

27.01/2018 – 20 dias, em face da Gestora Titular estar gozando suas 

férias regulares, onde se lê: Gestor Judiciário Substituto do CEJUSCs; 

leia-se Gestor Judiciário do CEJUSCs. Publique-se. Cumpra-se remetendo 

cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. 

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de abril de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha - Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84507 Nr: 3492-08.2016.811.0050

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14.574/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos a parte parte requerida, para apresentação das 

alegações finais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32259 Nr: 2313-83.2009.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA NORTE LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN C.DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B

 Código nº32259

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Execução de Honorários, onde o(a) credor(a) postula a 

penhora on-line de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras da parte devedora, como medida eficaz para garantir a 

satisfação do débito.

2. Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 3. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

4. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

 5. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 6. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

7. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

8. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

9. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90516 Nr: 2139-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE SOUZA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº90516

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Remetam-se os autos a Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as homenagens do juízo.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 87589 Nr: 440-67.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº87589

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Remetam-se os autos a Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as homenagens do juízo.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66098 Nr: 200-83.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMILA DALVA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 
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OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:30629

 Código nº 66098

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Remetam-se os autos a Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as homenagens do juízo.

2. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83718 Nr: 3002-83.2016.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, ANIZ BECHARA, SAMIR BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, FERNANDA MEDINA PANTOJA - OAB:125.644, 

FREDERICO FERREIRA - OAB:107.016/RJ, MARCIO VIEIRA SOUTO 

COSTA FERREIRA - OAB:59.384/RJ, SERGIO BERMUDES - 

OAB:17.587/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, ATENTE-SE a Sra. Gestora 

quanto ao envio errôneo do feito ao substituto legal, conforme se vê às f. 

135, eis que analisando o conteúdo presente nesta ação é 

irrefutavelmente clara a ausência de decisão desta magistrada.

Nessa esteira, DECLARO-ME suspeita, por motivo de foro íntimo, nos 

termos do art. 145, § 1º do CPC, para atuar nos presentes autos.

 Por conseguinte, REMETAM-SE os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98775 Nr: 1462-29.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2VDCDI, SVBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA FRANCO 

MENDONÇA - OAB:365.576/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98983 Nr: 1560-14.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 11ª VARA CÍVEL DE CUIABA/MT, MATEUS PEDREIRA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:MT-9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 17822 Nr: 1562-38.2005.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCFDF, JPFDF, MONIQUE SABADINI FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A fim de prestigiar o princípio da celeridade processual e, comungando 

com o parecer ministerial de f. 791, DEFIRO o pedido de f. 785-788 e, via 

de consequencia, expeça-se alvará judicial específico para o 

encerramento da empresa M M de Faria - ME (CNPJ 04.829.500/0001-91), 

devendo a parte inventariante apresentar, no prazo de quinze dias após a 

baixa da pessoa jurídia junto aos orgãos competentes, apresentar o 

balanço patrimonial da empresa mencionada.

Concomitantemente, intime-se a Fazenda Pública Estadual para que se 

manifeste acerca das certidões negativas constantes nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96321 Nr: 279-23.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:11.054-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 31344 Nr: 1400-04.2009.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAUJO FLORES E FLORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 
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OAB:217.967-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, com 

fundamento no artigo 66 da Lei n. º 4.728/65 e no 2° e seus parágrafos do 

Decreto-lei n. º 911/69 (observada a alteração feita pela Lei 10.931/2004), 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC, declarando rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos da requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem 

descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Levante-se o 

depósito judicial, devendo ser observado o disposto no artigo 3° parágrafo 

1° do Decreto Lei n° 911/69.Oficie-se ao DETRAN respectivo, 

comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos, 

ou, se pretendida a substituição, sejam anexadas cópias autenticadas dos 

mesmos aos autos.Condeno o requerido nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que, na forma do § 

8.º do art. 85 do Código de Processo Civil (RTJ, 81:996 e RT, 521:284), 

fixo em 10% sobre o valor da causa.As verbas da condenação serão 

corrigidas monetariamente, a partir da citação.Sem prejuízo, considerando 

o trabalho realizado pela curadora especial, condeno a parte requerida ao 

pagamento de 01 URH à causídica em questão.Retire-se a etiqueta 

identificativa da META02 CNJ.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações e baixas de estilo e consequente arquivamento 

dos autos.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 27 de 

abril de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77763 Nr: 3843-15.2015.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S-SEPEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224, JULINIL GONÇALVES ARINE - 

OAB:OAB/MT 1.1136, VANESSA DOS SANTOS LOPES - OAB:18468/MT

 Vistos,

De início, proceda-se a juntada da certidão, bem como a enumeração 

desta no presente feito.

Quanto mais, analisando o conteúdo da certidão mencionada, observo que 

a parte executada foi devidamente intimada, todavia não realizou o 

pagamento do débito.

 Nessa senda, defiro o pleito de f. 964 e, via de consequencia, determino a 

penhora online nos ativos financeiros da empresa executada (CNPJ 

52.519.048/0001-04), até o valor suficiente para quitação do débito, qual 

seja, R$ 10.199,83.

Desde já, fica a parte exequente ciente que, em caso positivo para 

localização de ativos financeiros, quando da transferencia de valores 

deverá ser observado os valores penhorados pela Justiça do Trabalho às 

f. 972-973.

Outrossim, caso o resultado do bloqueio via BacenJud for infrutífero, 

desde já, determino a expedição de alvará de levantamento em favor do 

exequente, do arresto da importancia de R$ 73.484,47 (f. 794/795).

Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente para 

manifestação em cinco dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92719 Nr: 3400-93.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO FRANCISCO RODRIGUES, 

FRANCISMARA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/O

 Ante o exposto, por restar impossível o reconhecimento de indícios da 

proveniência ilícita dos valores relativos a verbas trabalhistas perante o 

Juízo Criminal, INDEFIRO o pleito de f. 1094-1104, podendo ser mantido o 

depósito judicial (f. 1102) vinculado a estes autos até posterior 

ajuizamento de medida judicial cabível, quando poderá ser requerida a 

transferência direta dos valores ao Juízo em que ajuizada a respectiva 

ação própria, se o caso.No mais, cumpra-se integralmente a(s) 

decisão(ões) anterior para que não haja prejuízo na realização da 

audiência designada nestes autos.Ciência ao Ministér io 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93798 Nr: 4054-80.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DIEGO DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473-B/MT

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu 

WELLITON DIEGO DA SILVA MELO, já qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06[...]5. Após o trânsito 

em julgado, a Sra. Escrivã deverá expedir ofício a autoridade policial para 

que providencie a remessa do entorpecente ao órgão do Ministério da 

Saúde ou congênere estadual, observando a pesagem por ocasião do 

recebimento por parte do responsável pelo citado órgão, informando a 

este juízo para anotação nos autos;6. Recolha-se os valores apreendidos 

em favor do FUNAD, nos termos do 63, § 1º da Lei nº 

11.343/2006Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98395 Nr: 1304-71.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FERREIRA JANUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSILENE ALVES DE LIMA - 

OAB:18.124/MT

 Vistos.

Cuida-se de guia executiva de pena privativa de liberdade em que figura 

como recuperando Jonathan Ferreira Januário, condenado à pena de 8 

(oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento 

de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, 

caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 (cf. guia definitiva 

de f. 193).

Inicialmente, o recuperando cumpria provisoriamente a reprimenda em 

regime fechado (cf. guia de f. 05), sendo beneficiado posteriormente com 

a concessão da progressão ao regime semiaberto (f. 182-183).

No decorrer do cumprimento do regime semiaberto, houve informação de 

descumprimento, o que culminou na decretação da regressão cautelar de 

regime e expedição do mandado de prisão (f. 222).

Com a efetivação do cumprimento do mandado de prisão (f. 227v), os 

autos foram remetidos a esta Comarca em virtude da permanência da 

segregação do recuperando no ergástulo local (f. 228).

É o relato necessário.

Decido.

Com efeito, a prisão cumprida nestes autos é decorrente da regressão 

cautelar decretada pelo Juízo competente à época, sendo necessária, 

desse modo, a realização de audiência de justificação para oportunizar ao 

recuperando suas razões ao descumprimento noticiado nos autos.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

_ _ _ _ _ 2 6 _ _ _ _ / _ _ _ _ 0 6 _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

_________13____h__30__________min.

Com efeito, ante a ausência de informação contemporânea sobre a defesa 

técnica do recuperando nestes autos, entendo por bem nomear a 

Defensoria Pública desta Comarca, para promover a defesa de Jonathan 

neste executivo de pena, eis que, após consulta processual ao sistema 

informatizado “Apolo” verificou-se que a instituição representa o 

recuperando na ação penal de código 93381, em trâmite perante o Juízo 

da Primeira Vara desta Comarca.
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Intime-se o recuperando e seu defensor. Requisite-se a escolta do 

recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77297 Nr: 3555-67.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Ante o exposto, considerando que o condenado empreendeu fuga, 

frustrando, com isso, os fins da execução penal, nos termos do art. 118, §

§ 1º e 2º da LEP, regrido cautelarmente seu regime (aberto) para o 

semiaberto e designo audiência de justificação para o dia 

_ _ _ _ _ 1 9 _ _ _ _ _ / _ _ _ _ 0 6 _ _ _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

____13_____h____30_____min, a ser realizada na sala de audiência 

deste Juízo, devendo se fazer presente munido de documento pessoal, 

comprovante de endereço e de patrono constituído.Ciência ao Ministério 

P ú b l i c o . I n t i m e m - s e  o  r e c u p e r a n d o  e  s e u  a d v o g a d o 

constituído.Comunique-se imediatamente o Juízo da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cascavel/PR, nos moldes do quanto determinado 

alhures.Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98942 Nr: 1536-83.2018.811.0050

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE MARRIET SILVA DE 

OLIVEIRA - OAB:9.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Desta forma, defiro parcialmente o pedido da requerente Caixa 

Econômica Federal para relativizar a indisponibilidade de bens decretada 

sobre o imóvel da matrícula nº 8.743 (AV. 5-8.743) e assim determinar:a) 

A intimação da Caixa Econômica Federal, ora requerente, para apresentar 

nestes autos, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a planilha de débito 

atualizado relativo ao financiamento imobiliário firmado com o acusado 

Nivaldo Francisco Rodrigues, bem como o saldo remanescente desse 

financiamento, sob pena de não cumprimento das determinações abaixo 

consignadas;b) A retirada da indisponibilidade do bem imóvel relacionado 

na matrícula 8.743, livro 2 do RGI desta Comarca, porém deverá constar 

no mesmo ato a condição de que o credor fiduciário depositará em juízo, 

tão logo realizada a venda do bem, eventual saldo remanescente que 

caberia ao devedor fiduciante, sob pena de, em caso de descumprimento 

do credor (depósito em juizo de valores), adoção das medidas legais 

cabíveis;c) No mesmo ato da retirada da indisponibilidade da matrícula 

averbada na matrícula nº 8.743, que faça constar a extinção do direito 

previsto no art. 28, da Lei 9514/97 (cessão de crédito pelo devedor 

fiduciante, sendo proibido qualquer ato pelo devedor neste sentido), sob 

pena de, em caso de descumprimento do devedor (qualquer negociação 

referente ao imóvel ora citado e possíveis valores a receber), adoção das 

medidas legais cabíveis.Atente-se a Secretaria deste Juízo que as 

determinações constantes dos itens “b” e “c” somente deverão ser 

cumpridas após o cumprimento do item “a” pela parte requerente.Ciência 

ao Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22185 Nr: 2453-25.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALVES CORRÊA 

BERNARDI. - OAB:15.735/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte exequente, por meio de 

seu patrono, via DJE, para que informe o atual endereço da parte 

executada para prosseguimento do feito, no prazo de quinze dias, sob 

pena de arquivamento do feito.

Sem prejuízo, não é demasia registrar que, em caso de pedido de 

consultas nos bancos de dados do Poder Judiciário, deverá a parte 

exequente comprovar nos autos quais as diligências administrativas foram 

realizadas para a localização do endereço da parte em questão.

Com o decurso do prazo, certifique e tornem os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40637 Nr: 888-16.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE JESUS SARGES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A citação por edital é medida excepcional, devendo ser invocada apenas 

quando frustados todos os mecanismos que possibilitem a devida citação, 

a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Além de também proteger a paridade entre as partes, para que tanto o 

autor quanto o réu possam dispor da busca pela justiça em um mesmo 

patamar.

Contudo, o que se percebe na maioria desses processos é que uma vez 

frustrada a citação pessoal por ausência de endereço ou até mesmo 

quando o endereço é indicado nos autos e o réu não reside naquela 

localização, já recorre-se à citação editalícia, implicando morosidade e 

dispêndio ao processo judicial.

Registre-se que é necessário postergar a citação editálicia, devendo a 

parte exequente comprovar nos autos que adotou as diligências cabíveis 

para um regular prosseguimento do feito processual, notadamente, a 

expedição de ofícios as operadores de cartão de crédito, telefonia, 

SERASA, Junta Comercial, dentre outros.

Com tais considerações, observo que a parte exequente não comprovou 

nos autos quais as diligências administrativas foram realizadas com o 

intento de localização do endereço da parte contrária.

Diante disso, INDEFIRO o pedido de f. 101 e, via de consequencia, 

INTIME-SE a parte exequente para que apresente o atual endereço da 

parte executada, no prazo de quinze dias, comprovando as diligências 

administrativas realizadas, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77755 Nr: 3836-23.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA DE PAULA NESTLEHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte 

autora em face do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (f. 47-48).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Defiro o pleito de f. 47-48, uma vez que entendo desnecessário suscitar o 

contraditório porque, além de alongar indevidamente o curso da lide, uma 

vez que não foi regularizada a triangularização processual nessa fase de 

execução de título extrajudicial.
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Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Custas processuais pela parte autora, observando-se o Provimento 

40/2014/CGJ/TJMT.

Proceda-se às baixas necessárias, inclusive eventual restrição via 

Renajud efetuada nesse feito referente ao veículo em questão.

Com o transito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40501 Nr: 752-19.2012.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE LOSS DALZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO - OAB:12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de pedido de habilitação ajuizado por Clodoaldo Hubner em face 

do espólio de Itacir Antonio Dal Zotto.

O feito foi distribuído em 29 de março de 2.012 (f. 04).

Às f. 26 foi determinada a intimação de todos os herdeiros, de modo que 

às f. 28 foi certificado a impossibilidade de expedições dos competentes 

mandados de intimação face a inexistencia de endereço dos herdeiros no 

feito.

Expedida carta de intimação à parte autora (f. 32), o AR retornou (f. 33) 

com a informação "não existe número".

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

De início é irrefutavelmente claro que a parte autora não cumpriu com os 

atos a que lhe competia, uma vez que, a parte autora foi intimada por meio 

de seu patronos, via DJE, no dia 23 de janeiro de 2.017 (f. 30), 

oportunidade em que se manteve inerte.

Outrossim, o AR de f. 33 verso demonstra que a parte autora não 

atualizou seu endereço, eis que o aviso de recebimento não foi entregue 

em face da existencia de numero do imóvel.

Acontece que cumpre à parte manter autalizado o endereço, 

presumindo-se válidas as intimações remetidas ao endereço informado na 

inicial.

Com efeito, diante da inação da parte autora em dar seguimento ao 

presente, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-lo.

Ante o exposto, verificada a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

CPC.

Custas pela parte autora, atentando-se ao que dispoe o Provimento 

14/2014/CGJ.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97502 Nr: 924-48.2018.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAF, AAF, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF, ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE MARIA VOLLMER - 

OAB:14.540/MT, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933/MT

 Vistos,

Intime-se a parte autora para manifestar o que entender nos autos, no 

prazo de quinze dias.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98592 Nr: 1393-94.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MIRANDA NAZARETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS - ACIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÔNIA SANTUZZI ZUCCOLOTTO 

BATISTA - OAB:8.728/RO, VALDECIR BATISTA - OAB:4.271/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de declaratória de inexigibilidade e inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada 

ajuizada por JOS´MARIA MIRANDA NAZARETH em face a ACIC - 

Associação Comercial e Industrial de Campo Novo do Parecis, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

O feito foi distribuído junto ao Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de 

Ariquemes/RO, de modo que, conforme se vê às f. 68-69 o juízo 

mencionado determinou a remessa do presente feito a este Juízo sob o 

fundamento de que a presente ação versa sobre direito pessoal 

(obrigações), cuja competencia, nos termos do art. 46 do Código de 

Processo Civil, é do domicílio do réu.

Nessa esteira, analisando minuciosamente o feito, determino a intimação 

das partes para que, no prazo de quinze dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, sob pena de julgamento do feito no estado em 

que se encontra.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE e tornem os autos CONCLUSOS.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90284 Nr: 1962-32.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERUSA PINTO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIS OTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por JERUSA 

PINTO PINHEIRO em face de JAIME LUIS OTT, ambos devidamente 

qualificados nos autos, ao argumento, em síntese, de que o requerido teria 

chamado a autora de "sem vergonha".

Recebida a inicial (f. 22), foi designada audiência de conciliação, 

oportunidade em que o requerido apenas concordou em realizar 

retratação pública, sem, contudo, realizar pagamento de indenização (f. 

24).

Às f. 25-35 a parte requerida apresentou contestação, oportunidade em 

que arguiu preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir ao 

argumento, em síntese, que a parte autora alega ter sido ofendida, sem 

sequer ter presenciado dita ofensa.

Impugnação à contestação às f. 37-46.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

* DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR:

De início, insta consignar que somente é carecedor da ação, em razão da 

falta de interesse de agir, aquele cuja pretensão não encontra resistência, 

conforme leciona Theotonio Negrão em sua obra “Código de Processo Civil 

e Legislação Processual em Vigor”, 44ª edição, p. 378, senão vejamos:

“Se ainda não existe resistência à pretensão deduzida pelo autor em juízo, 

este é carecedor de ação, por falta de interesse processual, pois a 

existência de litígio constitui conditio sine qua non do processo (RJTJERGS 

152/602).”

Destarte, a preliminar suscitada somente deveria prosperar se não 

houvesse qualquer litígio entre as partes, o que não acontecesse no 

presente feito porque, conforme aduzido pela parte autora o requerido a 

chamou de "sem vergonha" na frente de diversas pessoas.

Nessa senda, pelos fundamentos acima, REJEITO a preliminar arguida.
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Não havendo mais preliminares a serem analisadas, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

Sem prejuízo, observo que o ponto controvertido do presente feito está 

consubstanciado no fato de ter a parte requerida chamado a requerente 

de 'sem vergonha' ou não na frente de terceiros.

Nessa esteira, INTIMEM-SE as partes para que, querendo, especifiquem as 

provas que pretendem produzir.

Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE o tramite e retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89721 Nr: 1621-06.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ZMORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Analisando a contestação ofertada pela parte requerida, denoto que 

inexistem preliminares e/ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, 

assim, dou o feito por saneado.

Por conseguinte, com fulcro no art. 347 e ss do CPC, intimem-se as partes, 

por meio de seus patronos, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, sob pena de julgamento 

do feito nas condições em que se encontram os autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73829 Nr: 1433-81.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDO, JGDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Vistos,

Acolho o parecer ministerial de f. 301 e, via de consequencia, intimem-se 

os acordantes para que, no prazo de quinze dias, se manifestem 

(comprovando) a propriedade registral dos bens imóveis descritos no 

termo de acordo de f. 279-283.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94531 Nr: 4491-24.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE MORAES DE ARAÚJO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos.

 Como se vê, não houve intimação da Defesa do recuperando acerca da 

manifestação ministerial de f. 164. Assim, de modo a evitar futura arguição 

de nulidade, intime-se o recuperando, por meio de seu advogado 

constituído, para que, no prazo legal, apresente manifestação em relação 

ao parecer ministerial aportado nos autos.

Com a juntada ou não da peça defensiva, certifique-se e tornem 

conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66095 Nr: 197-31.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONICE DE ARAÚJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63583 Nr: 1593-77.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR MARQUES DE ALMEIDA, KELLY 

EDUARDA DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT, PITTER JOHNSON DA 

SILVA SANTOS - OAB:15.980/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte DENUNCIADA, na pessoa de 

seus advogados para que FIQUE CIENTE DO DESPACHO DE FLS., QUE 

DIZ: “(...)DECIDO. Pois bem. Compulsando os autos com a devida 

diligência, observo que o feito foi impulsionado para intimar o advogado do 

réu Aldeir para apresentar as alegações finais (f. 135). No entanto, em 

consulta ao Sistema Apolo, verifico que foi intimado o Dr. Milton do Prado 

Gunthen, quando na verdade deveria ter sido o Dr. Pitter Johnson, 

conforme procuração de f. 36. Assim, proceda-se a intimação do acusado 

Aldeir, por meio de seu patrono (Dr. Pitter Johnson), via DJE, para que 

apresente alegações finais no prazo legal.(...) ”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 14928 Nr: 1854-57.2004.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ BIEZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B 

MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, DANDO PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60248 Nr: 1232-94.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE DA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, DANDO PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40584 Nr: 835-35.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, DANDO PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39535 Nr: 2888-23.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA FRANCISCA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13.448/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256/ PROC-INSS

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, DANDO PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20720 Nr: 1027-75.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREDA MOTORES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B, JOSE CARLÇOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JR - 

OAB:5959

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, DANDO PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93968 Nr: 4160-42.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 13987 Nr: 929-61.2004.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA JUNIOR, 

AUGUSTINHO HEINZEN, VALDECIR TREVISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA, BAYER 

CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ MUSZKAT - OAB:, 

ANTÔNIO JOSÉ LOUREIRO CERQUEIRA MONTEIRO - OAB:, CELSO 

CINTRA MORI - OAB:, FLÁVIO LEMOS BELLIBONI - OAB:, GILBERTO 

GIUSTI - OAB:, JÚLIO CÉSAR BUENO - OAB:, LAURA BEATRIZ S. 

MORGANTI - OAB:OAB/SP 189.829, LUCAS PINTO SIMÃO - OAB:, LUIZ 

FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:, MARCELO AVANCINI NETO - 

OAB:, MAXIMILIAN FIERRO PASCHOAL - OAB:, NADY DEQUECH - 

OAB:, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT, RENATO JOSÉ 

CURY - OAB:154.351-SP, RODRIGO DE MAGALHÃES CARNEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:, RODRIGO PERSONE PRESTES DE CAMARGO - OAB:, 

SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370, THÉRA VAN SWAAY DE 

MARCHI - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65734 Nr: 3755-45.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI KRAMPE BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213/MT, Elizabete Aparecida Bassani - 

OAB:17.446/B, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88887 Nr: 1165-56.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI TEREZINHA CARLOTO, JAIR JOSE RUGERY, 

JOSIMEIRE DA SILVA RODRIGUES, LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI, 

SILMARA LOPES DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77050 Nr: 3396-27.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECZ, ADCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Acolho o parecer ministerial e, via de consequencia, intime-se a parte 

exequente para que apresente cálculo atualizado do débito alimentar, no 

prazo de quinze dias.

Com a juntada, intime-se o executado, por meio de seus representantes 

legais, via DJE, acerca do valor e da conta bancária indicada na f. 84, 

devendo manifestar no prazo máximo de cinco dias.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69086 Nr: 2614-54.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de executivo de pena privativa de liberdade que figura como 

recuperando Tiago Pereira dos Santos, a ser cumprida, inicialmente, em 

regime fechado.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, houve a concessão da 

progressão ao regime semiaberto (f. 219).

Durante o cumprimento de sua pena, foi noticiado o suposto 

descumprimento das condições do regime semiaberto, eis que, em tese, 

praticou falta grave por não ter comparecido à audiência admonitória, 

razão pela qual houve a regressão cautelar de seu regime (semiaberto) 

para o fechado, bem como determinada a sua prisão (f. 221-222).

Efetivada a prisão, houve a realização de audiência de justificação, 

oportunidade em que o recuperando foi ouvido às f. 256-258.

Com efeito, o Ministério Público requereu a regressão definitiva (f. 

259-262).

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Como se vê, não houve carga dos autos à Defensoria Pública para 

apresentação da defesa técnica do recuperando. Assim, de modo a evitar 

futura arguição de nulidade, dê-se vista dos autos ao Defensor Público 

para que, no prazo legal, apresente manifestação em relação ao parecer 

ministerial aportado às f. 259-262.

Com a juntada ou não da peça defensiva, certifique-se e façam os autos 

conclusos para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75957 Nr: 2751-02.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DOS REIS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.505-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152 , VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIOO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes , na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 08/06/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. André Luciano de Meira Martins, localizado 

na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AVENIDA BRASIL, 1560-NE, bem 

como para que , no caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 121, §1º DO CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o (a) requerente deverá comparecer 

na perícia designada, independentemente de intimação.

 Dá fé.

Campo Novo do Parecis – MT, 2 de maio de 2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69048 Nr: 2603-25.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEITON RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152 , VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIOO estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR as partes , na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 15/05/2018 às 8:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. André Luciano de Meira Martins, localizado 

na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AVENIDA BRASIL, 1560-NE, bem 

como para que , no caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 121, §1º DO CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o (a) requerente deverá comparecer 

na perícia designada, independentemente de intimação.

 Dá fé.

Campo Novo do Parecis – MT, 2 de maio de 2018

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-45.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL CHERUBIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000020-45.2017.8.11.0050 Nome: ELIEL CHERUBIM BARBOSA Endereço: 

Av. Belo Horizonte, 69, NW, Jardim das Palmeiras, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Endereço: PRAÇA GENERAL GENTIL FALCÃO, 

108, 13 Andar, Conj. 132, Brooklyn, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 04571-150 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em 

vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a 

parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

petição da parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Quarta-feira, 02 

de Maio de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-22.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARINES JOCHEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MASSABKI RENSI OAB - MT9311/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000416-22.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 02 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-03.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LOPES JESUS GAETA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT0006950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FERNANDA BRANCO DA SILVA (REQUERIDO)

LEANDRO NATANAEL BORTH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN SOUZA DANTAS OAB - SP303195 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000178-03.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Quarta-feira, 02 de Maio de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000290-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA INES NOSCHANG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Autos nº 1000290-32.2018.8.11.0051 Declaratória Despacho. Vistos etc. 

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente a postergação 

da análise do pedido liminar, assim assegurando o respeito ao 

contraditório. Isso porque a anotação questionada nestes autos, segundo 

consta do documento emitido pela SPC, teria sido lançada no cadastro do 

aludido órgão em agosto de 2017, há quase oito meses, portanto. Tal lapso 

temporal, já suportado pela Requerente sem nenhuma grave relatada, 

parece indicar a possibilidade de prestigiar o contraditório, para que se 

analise a pretensão antecipatória apenas depois da oitiva da Requerida. 

Decido. POSTERGO, pois, a análise do pedido de antecipação de tutela e 

também o de inversão do ônus da prova para depois da resposta. CITE-SE 

a Requerida e INTIME-SE a Requerente – esta só na pessoa de seu ilustre 

Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que compareçam à 

audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta 

Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade 

da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o acordo, e bem assim 

na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de 

conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de veracidade 

das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do NCPC). Por 

fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000380-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE MORAES COSTACURTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000380-40.2018.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 
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impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar, de plano, a 

condição de incapacidade da Requerente, posto que o INSS, por meio de 

perícia médica, emitiu parecer contrário à concessão do benefício. Por 

isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova pericial, justamente como 

forma de complementar aquilo que as alegações iniciais sugerem existir. A 

dois, porque, embora se trate de verba alimentar, sequer se alegou 

situação concreta de risco que só a antecipação de tutela pudesse 

afastar. Realmente, segundo a Requerente, a liminar seria imprescindível 

porque, do contrário, a Requerente poderia vir a sofrer mais danos com a 

demora do andamento processual. Tal relato, entretanto, não descreve 

situação de risco autorizadora da antecipação de tutela. Em outras 

palavras, não se tem, nessa descrição, periculum in mora. É certo que a 

simples necessidade de o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu 

direito já lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos processuais 

sejam realizados de maneira célere, a necessária obediência aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam tão 

eficazes quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O 

próprio sistema processual, portanto, admite aquele dano decorrente do 

tempo necessário à prática dos atos processuais tendentes a uma 

decisão judicial final transitada em julgado, já que, durante o decorrer 

desse prazo, o autor ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal 

dano foi denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, 

como dano marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples existência 

do processo, com todos os seus atos, não justifica o deferimento da 

antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância outra que faça 

insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima 

lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os 

processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, 

prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não 

aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Requerente. No mais, POSTERGO a 

análise do pedido de inversão do ônus da prova para o saneamento do 

processo, quando então serão fixados os pontos controvertidos, e 

definidos os meios de prova a serem produzidos. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de maio de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000387-32.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL LEITE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO)

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000387-32.2018.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar a 

incapacidade da Requerente em prover o próprio sustento, além de 

inexistir nos autos qualquer comprovação de que a renda auferida pela 

família não ultrapasse o limite legal, bem como que seja insuficiente para a 

manutenção do grupo familiar. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de 

estudo psicossocial e de perícia médica, justamente como forma de 

complementar aquilo que as alegações iniciais sugerem existir. A dois, 

porque, embora se trate de verba alimentar, sequer se alegou situação 

concreta de risco que só a antecipação de tutela pudesse afastar. 

Realmente, segundo a Requerente, a liminar seria imprescindível porque, 

do contrário, a Requerente poderia vir a sofrer mais danos com a demora 

do andamento processual. Tal relato, entretanto, não descreve situação 

de risco autorizadora da antecipação de tutela. Em outras palavras, não 

se tem, nessa descrição, periculum in mora. É certo que a simples 

necessidade de o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu direito já 

lhe impõe considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam 

realizados de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes 

quanto o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio 

sistema processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo 

necessário à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão 

judicial final transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, 

o autor ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi 

denominado por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano 

marginal. Esse dano marginal, decorrente da simples existência do 

processo, com todos os seus atos, não justifica o deferimento da 

antecipação de tutela. Há que ser verificada circunstância outra que faça 

insuportável a espera pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima 

lição de Athos Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os 

processos que ‘corram’ normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, 

prejuízos por vezes notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não 

aludimos apenas àquelas consequências que são, digamos, ‘normais’, 

porquanto a pendência de uma demanda é passível de acarretar aos 

litigantes uma carga de expectativas, de angústias, de temores quanto ao 

desenvolvimento e ao resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se 

ao final vitorioso, terá ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da 

vida a que tinha direito – ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão 

de Italo Andolina. Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera 

patrimonial, como na de direitos personalíssimos: pendente o processo, e 

até que seja entregue em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto 

do litígio pode sofrer danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de 

Tutela, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à 

míngua dos requisitos correspondentes, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Requerente. Diante do não 

comparecimento do INSS às audiências deste juízo, mesmo às instrutórias, 

mostra-se impertinente a designação da audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC. Embora a ausência da Parte pudesse ensejar a 

incidência da multa por ato atentatória à dignidade da Justiça, 

permaneceria a circunstância de prolongar-se ainda mais o procedimento, 

em detrimento da Requerente. Assim, CITE-SE o Requerido, por carta 

precatória, para contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC). Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO 

o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de maio de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000388-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ALMECE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000388-17.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar a qualidade 

de segurada especial da Requerente pelo período exigido como carência 

pelo benefício pleiteado. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova 

testemunhal justamente como forma de complementar aquilo que as 

alegações iniciais sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de 

verba alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco que só a 

antecipação de tutela pudesse afastar. É certo que a simples necessidade 

de o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu direito já lhe impõe 

considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam realizados 

de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes quanto o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio sistema 

processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo necessário 

à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão judicial final 

transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, o autor 

ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi denominado 

por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. 

Esse dano marginal, decorrente da simples existência do processo, com 

todos os seus atos, não justifica o deferimento da antecipação de tutela. 

Há que ser verificada circunstância outra que faça insuportável a espera 

pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos 

Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Da mesma forma, diante da ausência da 

probabilidade do direito invocado, não há que se falar na concessão da 

tutela antecipada. Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pela Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento da Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 2 de maio de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000396-91.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SANTANA DE ALMECE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000396-91.2018.8.11.0051 Previdenciário Despacho. Vistos 

etc. Com a devida vênia à douta Subscritora do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 

eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial não são suficientes para comprovar a qualidade 

de segurada especial da Requerente pelo período exigido como carência 

pelo benefício pleiteado. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de prova 

testemunhal justamente como forma de complementar aquilo que as 

alegações iniciais sugerem existir. A dois, porque, embora se trate de 

verba alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco que só a 

antecipação de tutela pudesse afastar. É certo que a simples necessidade 

de o autor buscar no Judiciário a satisfação de seu direito já lhe impõe 

considerável gravame. Ainda que os atos processuais sejam realizados 

de maneira célere, a necessária obediência aos princípios do contraditório 

e da ampla defesa faz com que não sejam tão eficazes quanto o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio sistema 

processual, portanto, admite aquele dano decorrente do tempo necessário 

à prática dos atos processuais tendentes a uma decisão judicial final 

transitada em julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, o autor 

ficará privado do bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi denominado 

por Andolina, citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. 

Esse dano marginal, decorrente da simples existência do processo, com 

todos os seus atos, não justifica o deferimento da antecipação de tutela. 

Há que ser verificada circunstância outra que faça insuportável a espera 

pelo provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos 

Gusmão Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Da mesma forma, diante da ausência da 

probabilidade do direito invocado, não há que se falar na concessão da 

tutela antecipada. Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pela Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência de conciliação prevista no art. 334 do NCPC. Embora a 

ausência da Parte pudesse ensejar a incidência da multa por ato 

atentatória à dignidade da Justiça, permaneceria a circunstância de 

prolongar-se ainda mais o procedimento, em detrimento da Requerente. 

Assim, CITE-SE o Requerido, por carta precatória, para contestar a 

presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC). Por fim, nos 

termos do art. 99, § 3º, do NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

Justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 
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Campo Verde/MT, 2 de maio de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000385-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MARTINS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000385-62.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Despacho. Vistos etc. INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus 

ilustres Procuradores, para que comprove o pagamento das custas iniciais 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 2 de maio de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000342-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO SCHENKEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000342-28.2018.8.11.0051 Consignação em Pagamento 

Decisão. Vistos etc. Do que se infere dos autos, o Requerente pretende a 

consignação dos valores que entende suficientes para o pagamento 

integral das obrigações assumidas nos negócios bancários 13/43742-9, 

14/94008-6, 14/94009-4 e 14/94010-8. Ainda segundo a inicial, a presente 

ação, de consignação em pagamento, sucederia outra, de natureza 

declaratória, em trâmite na 2ª Vara desta Comarca, na qual se pretende a 

confirmação da suficiência de pagamento já feito, para a liberação das 

obrigações assumidas nos mesmos negócios bancários. Nota-se, então, a 

repetição do objeto da ação: na primeira, tentou-se reconhecer a 

suficiência do pagamento feito, ao passo que, na segunda, pretende-se 

fazer pagamento suficiente, mediante consignação. Ao menos no meu 

sentir, há, entre as ações, nítida conexão, a autorizar a modificação da 

competência, tal como previsto no art. 55, § 3º, do NCPC. É que, dada a 

semelhança das razões das pretensões declaratória e consignatória, 

notadamente quanto à correta forma de proceder à atualização dos 

encargos acessórios, revela-se a possibilidade de serem prolatadas 

decisões conflitantes, talvez reconhecendo, numa ação, a suficiência do 

pagamento não reconhecida em outra ação. Impõe-se, então, a reunião 

das ações, para julgamento simultâneo. Assim, em razão da conexão 

entre a presente ação e a declaratória 5579-94.2017.811.0051, Código 

129706, DECLARO a incompetência deste Juízo para o julgamento da 

presente ação de consignação em pagamento e, consequentemente, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos à 2ª Vara desta Comarca, com 

as homenagens de estilo. Esgotado o prazo de recurso, CUMPRA-SE a 

decisão supra, promovendo-se as baixas e anotações no Sistema. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 2 de maio de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000313-75.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO OAB - SP0144880A (ADVOGADO)

MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES OAB - SP171484 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (EMBARGADO)

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (EMBARGADO)

JOSE PUPIN (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000313-75.2018.8.11.0051 Embargos de Terceiro Despacho. 

Vistos etc. Com a devida vênia aos doutos Procuradores da Embargante, 

a decisão embargada, se lida em sua inteireza, não parece incorrer na 

obscuridade mencionada. Realmente, nas razões de seus embargos, a 

Embargante alegou que "este juízo ao deferir a tutela de urgência pleiteada 

deu a entender, ao que tudo indica, que a soja depositada no armazém do 

Sr. Pupin seria suficiente para cumprir tanto a CPR da Embargante como a 

CPR da Embargada Syngenta". Assim, segundo a Embargante, a decisão 

sofreria do mal da obscuridade, porque o relatório apresentado na inicial 

revelaria situação diversa, qual seja, a da insuficiência do produto para a 

satisfação de seu crédito, quanto mais também para a satisfação do 

crédito da Embargada Syngenta. Pois bem. A decisão inicial dependia, 

evidentemente, da análise dos documentos apresentados pela 

Embargante, notadamente aqueles que se referissem à prova sumária de 

sua posse ou de sua propriedade, a fim de verificar a pertinência do 

deferimento liminar do pedido de suspensão da medida cautelar de 

sequestro determinada nos autos principais. Para tanto, em um primeiro 

momento, analisaram-se os títulos emitidos em favor da Embargante e da 

Embargada Syngenta. Por meio deles, confirmou-se o direito da 

Embargante ao produto que viesse das matrículas 305, 306 e 308 do SRI 

de Querência. Entretanto, também se considerou o aparente direito da 

Embargada Syngenta ao produto da matrícula 304 do mesmo Serviço de 

Registro. Em um segundo momento, analisou-se o relatório emitido pela 

empresa Kuhlmann. Por meio dele, viu-se a colheita integral das áreas 

descritas nas aludidas matrículas (tanto as que compõem o direito da 

Embargante como aquela que forma o direito da Embargada Syngenta). 

Viu-se, ainda, que toda a produção delas teria sido depositada no 

armazém da Fazenda Estrela D'Alva. Na decisão atacada, então, de posse 

de tais informações, reconheceu-se a existência de prova sumária do 

direito da Embargante, já que, se considerada a produção média da área 

total, aproximadamente 188.871,65 sacas de soja serviriam à garantia 

dela, ao passo que outras 57.000 sacas serviriam à garantia da 

Embargada Syngenta. Entretanto, a decisão talvez tenha ido a ponto além 

do que deveria ter ido. É que, da análise do relatório, não se conseguiu 

compreender por que motivo a produção já depositada no armazém do 

Embargado José Pupin (280.674,23 sacas só da Fazenda Estrela D'Alva) 

não poderia atender assim à Embargante como à Embargada Syngenta, 

mesmo em sendo descontado o embarque autorizado à empresa Cargill 

(de 66.094 sacas). Também não se compreendeu o motivo pelo qual o 

produto armazenado haveria de ser só da Embargante. Diante de tais 

incertezas, na decisão, o Subscritor apenas externou tais dúvidas, mas 

postergou a análise delas à fase instrutória. Assim, ao contrário do 

cogitado pela Embargante, não há propriamente uma afirmação judicial que 

houvesse reconhecido a existência de produto suficiente para a 

satisfação dos interesses de ambas as Partes. Nem se afirmou, 

peremptoriamente, que o produto sequestrado não seria da Embargante. 

Apenas se afirmou que, naquele momento processual, em cognição 

sumária, a propriedade resolúvel poderia mesmo ser da Embargante, mas 

que algumas questões haveriam de ser resolvidas na fase instrutória, 

dada a aparente insuficiência do relatório. Pela importância, colaciona-se 

trecho da decisão atacada: "Talvez por conta da precocidade do feito, ou 

mesmo em razão da insuficiência do relatório ou do desconhecimento do 

Subscritor, ainda está por merecer elucidação o motivo pelo qual o produto 

já depositado no armazém da Fazenda Estrela D’Alva parece não bastar 

para atender aos interesses assim da Embargante como da Embargada 

Syngenta. Ainda nessa linha, talvez pelas mesmas razões, não se pode 

compreender com que fundamento o relatório da Kuhlmann concluiu que 

toda a soja depositada haveria de ser da garantia da Embargante." Por 

isso é que, com a devida vênia, a simples menção a alguma questão 

aparentemente indefinida, merecedora de investigação na fase processual 

posterior, não haveria de impor o predicado da obscuridade à decisão que 

a compreendesse. Não por outro motivo, aliás, deferiu-se o pedido de 

suspensão formulado nos autos, de maneira a evidenciar, só pela parte 

dispositiva da decisão, a existência de prova sumária da propriedade da 
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Embargante, relegando-se as dúvidas, então, a um segundo plano. 

Nesses termos, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pela 

Embargante, mantendo incólume a decisão atacada. No que tange ao 

pedido subsequente, de venda direta do produto à empresa Cargill 

Agrícola S.A., sem o depósito do preço, impõe-se o indeferimento. É que, 

tratando-se de depósito judicial, é regra, inclusive da CNGC/MT, a 

utilização da conta de depósitos judiciais, e não de outra aplicação 

financeira. Assim se prefere a conta de depósitos porque as 

movimentações do dinheiro ficam ao completo controle do Juiz, de modo 

que não se teria probabilidade concreta de desvios por qualquer das 

Partes, como poderia ocorrer, ao menos abstratamente, se a elas se 

confiasse o controle da conta em que se depositasse o dinheiro. Para 

além disso, não se justificou por que motivo se preferiria a aplicação do 

preço em outra conta financeira. Não se demonstrou, por exemplo, a 

existência de aplicação que disponibilizasse à Embargante uma 

remuneração superior àquela conferida pela conta de depósitos judiciais, 

embora seja controversa a possibilidade de tal justificativa autorizar a 

desobediência às normas da CNGC/MT. Também não se mostra pertinente, 

no caso, a apresentação de caução real como substituição ao depósito 

judicial do dinheiro. É que, também em face dos questionamentos 

novamente consignados nesta decisão, não é inequívoco o direito da 

Embargante, de maneira que, caso ocorra alguma decisão posterior a 

modificar o depositário, e bem assim na hipótese de definitivamente se 

entregar o produto ou seu preço à Embargada Syngenta ou ao Embargado 

José Pupin, mais adequado é que se transfira o produto ou o dinheiro, sem 

a necessidade de proceder-se a uma eventual realização de garantia, 

ainda que real, da Embargante. INDEFIRO, portanto, os pedidos feitos pela 

Embargante, reiterando a necessidade do depósito judicial do produto da 

venda do soja. OFICIE-SE, pois, à Cargill Agrícola, unidade de 

Querência/MT, autorizando a venda do produto sequestrado, desde que 

procedendo ao depósito do preço em conta vinculada a esta ação. De 

resto, CUMPRA-SE a decisão inicial. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 2 de maio de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 13339 Nr: 2800-89.2005.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3691/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, Impulsiono os autos para as partes no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se do retorno dos autos do TRF, 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 3477 Nr: 594-44.2001.811.0051

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Adilar Pereira da Costa -Espolio, Orlando 

João Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Luis Teixeira - 

OAB:4.737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT, Fábio José Mateus Guimarães - OAB:9722-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, Impulsiono os autos para as partes no 

prazo de 15 (quinze)dias manifertar do retorno dos autos da 2ª instancia, 

requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138444 Nr: 10017-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Moreira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Certifico e dou fé que foram efetuados depósitos, cujos valores perfazem 

a quantia total de R$ 1.553,39 (um mil quinhentos e cinquenta e três reais e 

trinta e nove centavos), na Conta Única do Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137578 Nr: 9590-69.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adail Moura Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Certifico e dou fé que foram efetuados depósitos, cujos valores perfazem 

a quantia total de R$ 1.102,34(um mil cento e dois reais e trinta e quatro 

centavos), na Conta Única do Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139306 Nr: 10567-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Generosa Emilia da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Certifico e dou fé que foram efetuados depósitos, cujos valores perfazem 

a quantia total de R$ 798,52 (setecentos e noventa e oito reais e cinquenta 

e doiscentavos), na Conta Única do Tribunal de Justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137588 Nr: 9604-53.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667

 Certifico e dou fé que foram efetuados o depósito de R$ 531,43 

(quinhentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), na Conta 

Única do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117735 Nr: 8-45.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se solicitando o que 

entender de direito para o devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71939 Nr: 928-92.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Pederiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:PR 8.123

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 136, requerendo o que entender de direito, para 

o prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82421 Nr: 2129-51.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes, Genetic Fish Rise Consultoria e 

Assessoria em Piscicultura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genetic Fish Rise Consultoria e Assessoria em 

Piscicultura Ltda, Darci Carlos Fornari, Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto do Prado - 

OAB:4910, Daniela Hoffmann Zambenedetti - OAB:13.461-A, Diego 

Natanael Lopes Arruda - OAB:18787, Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:MT/12.295, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A, Vinicius Diogo 

Schirmer de Paula - OAB:15.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Natanael Lopes 

Arruda - OAB:18787, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - 

OAB:9277/MT

 Através da presente INTIMO o advogado Nicomedes Lindolfo Freitas Neto, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 9277/MT, para proceder à devolução destes 

autos, bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT, 

em razão de que o prazo para eventual interposição de recurso contra a 

sentença é comum a ambas as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76723 Nr: 1683-82.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido aduzido pela Parte Requerente para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro 

salário, a partir do ajuizamento da ação, em 29 de maio de 2013.As 

prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais 

incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido 

implante, de imediato, o benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade rural, com renda de um salário mínimo. Para tanto, OFICIE-SE ao 

posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser 

encaminhada cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes 

documentos da parte autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o 

seu endereço, como recomendado na Recomendação 04/2012 do CNJ e 

Portaria Conjunta PGF/INSS nº 83/2012. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações em atraso (Súmula 111/STJ). Sem custas. Sem reexame 

necessário, conforme dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo 

Civil. P.I.C.Campo Verde/MT, 24 de novembro de 2016.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15221 Nr: 1127-27.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervázia Nunes Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30207 Nr: 316-28.2010.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Tarcisio Biazon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudi Caetano Sperandio, Shirlei Soares da 

Silva Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romulo Gimenes Biazon - 

OAB:15070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 INTIMO a parte autora para indicar bens passíveis de penhora sob pena 

de suspensão, conforme decisão retro. .....c) Frustrada a busca de 

valores em contas da parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena 

de SUSPENSÃO da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141130 Nr: 899-32.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Henrique Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, OAB/MT 19456, 

para comparecer, bem como, apresentar seu cliente APARECIDO 

HENRIQUE FEITOSA, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 04/06/2018, às 14h00min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71475 Nr: 467-23.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Andreis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maryhélvia Amaral Pinheiro 
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de Paula - OAB:6285

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pela credora (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de 

multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTO que a decisão judicial poderá ser levada a protesto por falta de 

pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. 

CONSIGNO que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem 

o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Valor atualizado débito: 

R$ 9.577,32 (nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e dois 

centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 70933 Nr: 3809-76.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Andreis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 INTIMO a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pela credora (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de 

multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTO que a decisão judicial poderá ser levada a protesto por falta de 

pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. 

CONSIGNO que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem 

o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que 

a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Valor atualizado débito: 

R$ 9.577,32 (nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e dois 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83246 Nr: 2764-32.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente, na pessoa de seu procurador, para que 

no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se sobre a possibilidade de 

conversão da ação de busca e apreensão em execução, consoante 

preconiza o artigo 4º do Decreto Lei nº 911/69 ou requeira o que entender 

de direito.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74825 Nr: 3825-93.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Wilson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

93613997134, Rg: 11539518, Filiação: Manoel Pereira dos Santos e 

Doralice Cândida dos Santos, data de nascimento: 11/04/1979, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), produtor agrícola, 

Telefone 66-9618-6067. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do recuperando, acima qualificado, para 

comprovar o pagamento da pena de multa imposta, no prazo de 03 (três) 

dias, bem como intimação acerca da r. sentença de fls. 236, cujo teor 

segue abaixo transcrito, devendo o Oficial de Justiça indagar ao mesmo 

acerca do desejo de recorrer.

Despacho/Decisão: Autos n° 3825-93.2012.811.0051 (74825)Executivo de 

PenaDespacho.Vistos em correição.O feito encontra-se em ordem.O 

Recuperando encontra-se comparecendo regularmente a secretaria 

desse Juízo, conforme estabelecido nas condições de cumprimento da 

sua reprimenda.Intime-se a defesa do Recuperando para que se manifeste 

sobre o cálculo de liquidação de pena elaborado nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como para que requeira o que entender de direito.Em 

seguida, abra-se vista dos autos à nobre Representante do Ministério 

Público para que aponha o seu parecer.Após, conclusos.Às 

providências.Campo Verde/MT, 25 de setembro de 2017.Caroline 

Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 24 de abril de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 145960 Nr: 3043-76.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBP, GLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Benetti Fontana - 

OAB:

 Autos n° 3043-76.2018.811.0051 (145960)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para inquirição da vítima ADEMAR MATTEI para 

realizar-se no dia 08 de maio de 2018, às 13h20min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

 Intime-se a vítima.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se, com urgência, inclusive por Oficial de Justiça plantonista, caso 

necessário.

Expeça-se o necessário. Às providências.

Campo Verde/MT, 25 de abril de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI ANGELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência designada: Tipo: Conciliação 

Sala: CAMPO VERDE - J.E - Data: 15/05/2017 Hora: 15:00, na sede do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 388 de 846



Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de 

que o não comparecimento implicará arquivamento e condenação nas 

custas processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOELI ANGELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000563-79.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE SOUZA LANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000563-79.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 12532153). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

25 de abril de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-26.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA FIGUEIREDO SANTOS DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010857-47.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CAMPO VERDE LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO OAB - MT0009277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRY MARTINS ALBERNAZ OAB - MT0003795A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-40.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA APARECIDA MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FELIPE DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 389 de 846



OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010290-74.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MACHADO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010290-74.2015.0811.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. O Exequente, por meio da petição de ID 9801139, 

pede pela penhora on line do valor do débito remanescente e, 

considerando que embora a credora possui advogada constituída, não 

apresentou planilha de débito atualizada, razão pela qual esta Subscritora 

realizou a atualização do débito, utilizando, para tanto os parâmetros 

fixados na sentença (ID 1292995). Desta forma, o valor atualizado da 

condenação é de R$8.722,65 (oito mil setecentos e vinte e dois reais e 

sessenta e cinco centavos), que somado ao valor da multa diária fixada 

de R$28.960,00 (vinte e oito mil e novecentos e sessenta reais) (decisão 

ID 3706103), chega-se ao valor de R$37.682, 65 (trinta e sete mil e 

seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Subtraído 

o valor já quitado pelo Executado (ID 1293000) de R$6.623,83 (seis mil e 

seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos, resulta no valor 

de R$31.058,82 (trinta e um mil e cinquenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos). Portanto, o valor total da dívida em execução é de R$31.058,82 

(trinta e um mil e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos). Assim, 

defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, 

no importe de R$31.058,82 (trinta e um mil e cinquenta e oito reais e oitenta 

e dois centavos), nas contas existentes da Executada - CNPJ: 

24.771.792/0001-66. Efetuado o bloqueio do valor da execução, desde já, 

autorizo o levantamento em favor da Exequente, em conta a ser por ela 

indicada. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, 

que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que 

se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 16 de março de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010490-47.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARCILENE DE CARVALHO GOMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Intimo a parte autora para, no prazo legal, 

se manifestar quanto a devolução da carta precatória cumprida com a 

finalidade não atingida, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Suibstituta

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-52.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS JACINTO DE BARROS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT0007453A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T.T. DE ANDRADE - ME (REQUERIDO)

ANA PATRICIA HERTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010113-52.2012.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. A Exequente, por meio do petitório de ID 10389855, pede pela 

penhora mensal do valor equivalente a 30% a incidir sob o salário 

percebido pela Executada. Fundamento e Decido. O pedido da Exequente 

não merece acolhimento. No artigo 833 do Novo Código de Processo Civil 

encontramos o rol dos bens considerados impenhoráveis, com destaque, 

para o presente caso, o disposto no inciso, IV,§ 2º, do NCPC, que segue 

transcrito: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º. (...) § 2o O disposto 

nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para 

pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, 

bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos 

mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no 

art. 529, § 3o. (...)”. Com efeito, a regra é a impenhorabilidade da 

remuneração, detentora de natureza alimentar e destinada a proporcionar 

ao seu recebedor garantias mínimas de habitação, transporte, 

alimentação, educação, saúde, etc. Entrementes, estão excluídos da 

impenhorabilidade a cobrança do débito alimentar, independentemente da 

sua origem e o débito de qualquer origem, incidente sobre o valor que 

exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos. Observa-se do 

presente feito que a Exequente não acostou ao seu pedido quaisquer 

elementos para comprovar o salário percebido pela Executada. Entretanto, 

ainda que não tenha sido comprovado eventual salário da Executada, 

pelas parcas informações apresentadas pelo Exequente, verifica-se que é 

pouco provável que a Executada perceba remuneração superior a 50 

salários mínimos, a permitir a constrição sobre o valor excedente. Isso 

posto, INDEFIRO o pedido de penhora formalizado pelo Exequente. Sem 

prejuízo, intime-se o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar 

bens penhoráveis da Executada, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 02 de maio 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000262-35.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BORGES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000262-35.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Antes de 

analisar o pedido formulado pela Exequente por meio da petição de ID 

9634903, considerando o teor da certidão do Oficial de Justiça (ID 

5480825), de onde ressai que o Executado apenas não se encontrava em 

sua residência no momento da diligência, determino que seja novamente 

expedido mandado de citação do executado, na forma já determinada na 

decisão lançada no ID 3030270. Infrutífera a diligência, retornem-me os 

autos conclusos para apreciar o pedido da Exequente. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 02 

de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-09.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora pra, no prazo legal, se manfiestar quanto a penhora negativa 

juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000491-92.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI OAB - MT0017586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, querendo, no prazo legal se manifestar quanto a penhora e 

manifestação da ré, juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000555-68.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. DE ALMEIDA - CERAMICA PORTO RICO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE MARIA MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT0014456A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZENI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, se manifestar da penhora negativa juntada 

aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-46.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA GEHLEN (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal se manifestar quanto a penhora negativa 

juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010850-16.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDE DA SILVA (EXECUTADO)

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal se manifestar quanto ao Bacenjud e Renajud 

negativos, juntados aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Jud. Subtituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001218-17.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEURI ANTONIO FROZZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal se manifestar quanto a penhora negativa 

juntada aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-13.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TOME DO NASCIMENTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT21485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Carla Jane Mariane Andrade (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Thalitta Borges Boeira e Silva (TESTEMUNHA)

3º Sargento PM Gardez (TESTEMUNHA)

Leomar Ervino Dom (TESTEMUNHA)

 

Diante da certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito a 

fim de intimar a parte autora para que se manifeste a respeito e requeira o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010694-28.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA CABRAL DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-26.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILON ANTONIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 19/06/2018 Hora: 09:40hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 19/06/2018 Hora: 10:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MRIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de 

Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR MENEZES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 19/06/2018 Hora: 13:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-45.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONIDELMO DE FATIMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 24715 Nr: 2661-35.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sávio Martins Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Cristina Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinícius Salles Padovan 

Rezek - OAB:10.959-A/MT

 Autos nº 482/2008 – Cód. 24715

Despacho.

Vistos etc.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especais, DEFIRO a 

suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Ressalta-se que caberá à Exequente a indicação de bens livres da 

Executada no referido prazo, independentemente de intimação nesse 

sentido, sob pena de, ao final, julgar-se extinção, nos termos do art. 53, § 

4º, da Lei nº 9.099/95.

Cumpra-se.

Às providências.

Campo Verde/MT, 06 de abril de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 26845 Nr: 952-28.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativa Materiais Elétricos Ltda, Ricardo Mário Di Loreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wireflex Comércio e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Luiz Travano - 

OAB:173.965/SP, Marcelo Rodrigues - OAB:151652/SP

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias comparecer na 

secretaria e retirar a Certidão de Dívida, sob pena de arquviamento. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23182 Nr: 1137-03.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Limiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte exequente, para no prazo de 05(cinco) dias comparecer na 

secretaria e retirr a certidão de dívida. É o que me cumpre.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000258-95.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA DE FREITAS ULHOA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000258-95.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 799, VIII, combinado com art. 830, ambos do NCPC, DEFIRO o pedido 

de arresto feito pela Exequente para determinar a constrição eletrônica, 

em aplicações financeiras da Executada, do valor de R$2.725,00 (dois mil 

e setecentos e vinte e cinco reais) (CPF: 571.416.901-82). Em seguida, a 

fim de bem prestigiar a citação pessoal da Executada, DETERMINO que se 

solicitem informações pelo Sistema Siel e Infojud, acerca do endereço 

atualizado. Em sendo o caso, EXPEÇA-SE o necessário à citação, 

observando-se as advertências consignadas na decisão inicial de ID 

3030266. Não sendo possível a pré-penhora de bens da Executada, 

INTIME-SE a Exequente, para que requeira o que de direito, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 02 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010972-29.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIDIOLON CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010972-29.2015.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. 

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, 

no importe de R$ 6.172,00 (seis mil e cento e setenta e dois reais), nas 

contas existentes do Executado, CPF: 307.302.281-34. Em seguida, 

intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na 

ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde logo, 

liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 02 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes 
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Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010870-07.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO SILVEIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010870-07.2015.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos à Execução, em que a parte Executada se insurge quanto ao 

valor da multa diária postulada pela parte Exequente, sustentando, em 

suma, haver excesso de execução e enriquecimento ilícito da parte 

contrária (ID 8315833). Instada a se manifestar, a parte Exequente pugnou 

pela improcedência da impugnação apresentada (ID 9685574). Decido. A 

controvérsia entre as partes cinge-se, em suma, em relação à multa 

cominatória pelo descumprimento da obrigação estabelecida em acordo 

pactuado pelas partes, devidamente homologado por este Juízo. Na 

hipótese dos autos, as partes realizaram acordo, o qual foi devidamente 

homologado, tendo sido cumprida a obrigação de pagamento da quantia 

certa pela parte Executada. Entretanto, ficou pendente o cumprimento da 

obrigação de fazer, concernente a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos de crédito, na forma especificada na decisão de ID 

4339731. Dessa forma, a parte Executada foi devidamente intimada para 

cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00. Entretanto, a parque Exequente 

comprovou a permanência da negativação de seu nome (ID 1449259 e 

1303202), apontando o descumprimento da ordem judicial. Portanto, torna 

evidente o direito da parte Exequente ao recebimento da multa cominatória, 

na forma acima descrita. Consigne-se, de outro lado, ser incabível a 

sustentação da parte Executada de que a multa deve se limitar a 20% da 

obrigação, tal como pactuado em acordo, uma vez que mesmo intimado 

não cumpriu o determinado, de forma que foi determinada nova intimação, 

sob pena de aplicação da multa e iniciação dos atos expropriatórios. Por 

guardar similitude com o assunto, trago a baila a seguinte ementa: 

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TELEFONIA. 

COBRANÇA DE DÍVIDA POSTERIORMENTE AO ACORDO. 

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. REJEIÇÃO. CONSUMIDOR. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU DO 

QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. MANTIDA A MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00, 

LIMITADA A 20 DIAS, QUE IMPORTOU EM R$ 2.000,00, PELO 

DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71007100118 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins 

Facchini, Data de Julgamento: 26/09/2017, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2017) É cediço que as 

astreintes são, por definição, medidas coercitivas, cujo objetivo é coagir o 

devedor ao cumprimento de uma determinação judicial imposta em seu 

desfavor. Explica Luiz Guilherme Marinoni que “a finalidade da multa é 

coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo 

caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, 

destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa 

coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do 

demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 

permitam alcançar o seu fim”. (Código de Processo Civil comentado. 2º 

Edição, 2010, p.428). Tem previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: 

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser 

aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou 

na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a 

obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do 

preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 

cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.” (...). Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa 

diária ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um 

lado, em razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da 

relação jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, 

cumprir com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das 

astreintes impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. In 

casu, como supramencionado, a fixação de Astreintes não se configura 

ilegal, visto que abarcada pela legislação pátria, no art. 537 e seus 

parágrafos, do NCPC, bem como mostra-se desarrazoada a aplicação e 

quaisquer outras diligencias, como as previstas no §5° do art. 84 do CDC, 

as quais são meramente exemplificativas. No entanto, no caso em apreço, 

verifica-se, desde logo, que a multa restou fixada em valor excessivo, 

pois alcançou o montante de R$ 10.800,00, o que enseja a sua redução. 

Isso porque o valor da multa não pode acarretar o enriquecimento sem 

causa da parte a quem favorece, devendo ser observados os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade. O enriquecimento sem causa é 

vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme se observa do artigo 

884, caput, do Código Civil, in verbis: “Art. 884. Aquele que, sem justa 

causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. 

Predito artigo veda o enriquecimento sem causa, ou seja, o aumento 

patrimonial sem causa legítima, sem fundamento jurídico, desnaturando 

uma das funções precípuas do direito, que é manter o equilíbrio social, 

como fenômeno de adequação social. Outro fator importante que deve ser 

levado em conta para fixação da multa é o princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade, que tem como escopo evitar arbítrios e/ou situações 

desconformes com a lógica jurídica, gerando extrema desvantagem à 

outra parte. Para o eminente constitucionalista Marcelo Novelino: “O 

postulado da proporcionalidade exige a observância de três requisitos: 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A 

adequação entre meios e fins impõe que as medidas adotadas, para 

serem consideradas proporcionais, sejam aptas para se alcançarem os 

objetivos almejados. A necessidade (exigibilidade ou princípio da menor 

ingerência possível) exige que o meio utilizado para atingir um determinado 

fim seja o menos oneroso possível. (...) A proporcionalidade em sentido 

estrito está vinculada à verificação do custo-benefício da medida, aferida 

por meio de uma ponderação entre os danos causados e os resultados a 

serem obtidos. (...) O postulado da razoabilidade pode ser utilizado como: 

I) dever de equidade; II) dever de congruência, impondo a harmonização 

das normas com suas condições externas de aplicação (...); III) dever de 

equivalência, exigindo que a medida adotada seja equivalente ao critério 

que a dimensiona”. (Direito Constitucional. 4º edição. Editora Método: 2010, 

p.182/184). O crédito resultante das Astreintes não integra a lide 

propriamente dita e está, portanto, sujeito à verificação de circunstâncias 

dinâmicas e supervenientes, levando-se em conta sua adequação, 

finalidade, insuficiência ou mesmo excesso. Assim, dentro desse 

contexto, pode e deve a multa ser alterada a qualquer tempo pelo 

Magistrado, seja elevando seu valor e/ou reduzindo, de acordo com as 

circunstâncias fáticas, devido seu caráter intimidatório. Sendo assim, por 

ser um instituto independente da relação jurídica principal, não há que se 

falar em preclusão, devido ao trânsito em julgado da decisão que a fixou, 

podendo, nesta fase processual, operar sua redução. Aliás, reitera-se 

que o §1°, inciso I, do artigo 537 do NCPC, é expresso neste sentido: “§ 1o 

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se 

tornou insuficiente ou excessiva.”. O Superior Tribunal de Justiça, no 

mesmo sentido, tem entendimento consolidado no sentido da possibilidade 

de alterar o valor da multa cominatória imposta, podendo o Juiz, analisando 

o caso concreto e com base na razoabilidade e proporcionalidade, diminuir 

o valor fixado para evitar o enriquecimento sem justa causa. No que tange 

ao critério para operar a redução, deverá ser levada em conta o valor do 

bem em discussão/objeto da causa e o proveito econômico debatido em 

juízo. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL 

NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. REVISÃO DO VALOR 
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FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil 

permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o 

valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo 

depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a 

preclusão. 2. Esta Corte já se manifestou no sentido de que incide o óbice 

da Súmula 7/STJ, sendo lícita a revisão das astreintes, nesta instância, 

apenas nos casos em que o valor for irrisório ou exagerado, o que não 

ocorre no presente caso. 3. O valor atribuído à multa diária por 

descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional, 

guardando correspondência com a obrigação principal. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 

802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. 1. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE QUE 

DEVE CONSIDERAR O VALOR DIÁRIO E O MONTANTE DA OBRIGAÇÃO 

PRINCIPAL, E NÃO A MONTA TOTAL ALCANÇADA PELO 

DESCUMPRIMENTO REITERADO DO DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA 

ORDEM JUDICIAL. 2. AFERIÇÃO DA EXCESSIVIDADE DO VALOR DIÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 3. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Sobressai do atual entendimento da Terceira 

Turma desta Corte Superior que a eventual excessividade do valor da 

multa cominatória deve ser aferida com base na quantia diária arbitrada 

comparada à obrigação principal, e não considerando a integralidade 

alcançada pelo descumprimento reiterado da ordem judicial. Precedente. 2. 

O acolhimento da tese defendida no apelo nobre - acerca da 

excessividade do valor da multa diária arbitrado na origem - só seria 

possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do 

respectivo processo, providência vedada nesta instância extraordinária 

em decorrência do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno 

desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1018324 PE 2016/0303562-5, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/09/2017, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2017) No caso versado, 

vislumbra-se que o quantum a ser adimplido pela parte Executada resulta 

em R$ 10.800 (dez mil e oitocentos reais), conforme pleiteada pela parte 

Exequente. De outro lado, o pagamento da obrigação principal se limitou ao 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme ID 1303198. A par do 

supramencionado, necessário ressaltar que a negativação mantida pela 

parte Executada (indevidamente) não é única, já que no comprovante de ID 

1449259, trazido pela parte Exequente, ressai outra anotação, 

presumindo-se pela ausência de prejuízo imediato. Nessa toada, entendo 

razoável a redução do quantum alcançado pela multa diária, para o limite 

estabelecido pela obrigação principal, acima descrito. Por fim, a par 

dessas considerações, conclui-se que o valor a ser pago pela parte 

Executada à parte Exequente, referente às astreintes, deve ser de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, para 

REDUZIR o valor da multa cominatória de R$ 10.800,00 (dez mil e 

oitocentos reais) para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), evitando, 

com isso, o enriquecimento sem justa causa da parte Exequente, 

respeitando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Por 

conseguinte, decorrido o prazo in albis para o pagamento, DEFIRO o 

pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do crédito, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, 

no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nas contas existentes do 

Executado (CNJP: 02.558.157/0001-62). Em seguida, intime-se o 

executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, 

por via ele-trônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último 

endereço cadastrado nos autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 

5 (cinco) dias. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores 

irrisórios, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde, 02 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000256-28.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS SANTOS PATRICIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000256-28.2016.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 799, VIII, combinado com art. 830, ambos do NCPC, DEFIRO o pedido 

de arresto feito pela Exequente para determinar a constrição eletrônica, 

em aplicações financeiras do Executado, do valor de R$2.725,00 (dois mil 

e setecentos e vinte e cinco reais) (CPF: 570.949.001-63). Em seguida, a 

fim de bem prestigiar a citação pessoal do Executado, DETERMINO que se 

solicitem informações pelo Sistema Siel e Infojud, acerca do endereço 

atualizado. Procedida as consultas foram informados novos endereços da 

Executada, conforme anexos, EXPEÇA-SE o necessário à citação, 

observando-se as advertências consignadas na decisão inicial de ID 

3030265. Não sendo possível a pré-penhora de bens da Executada, 

INTIME-SE a Exequente, para que requeira o que de direito, sob pena de 

extinção do feito. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 02 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 12572 Nr: 951-17.2006.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irton Antonio Jung, Anísia Regina Jung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Impulsiono os autos ao desarquivamento, em conformidade com os 

termos do Provimento nº 038/2014-CGJ, devendo o nobre patrono 

solicitante ser intimado de que terá o prazo de 5 (cinco) dias para tomar as 

providências que julgar necessárias. Decorrido o mencionado prazo, 

retornem os autos ao arquivo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61722 Nr: 1939-52.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1939-52.2017.811.0029 código 61722

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERIDA: Marcos Eduardo Santos Camargo

INTIMANDO(A, S): Indiciado(a): Marcos Eduardo Santos Camargo, Cpf: 

04029444105, Rg: 22762507 SPP MT Filiação: Odete Martins Santos, data 

de nascimento: 09/07/1995, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Em lugar 

incert e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/06/2017

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Autos nº. 1939-52.2017.811.0029 (61722) Vistos, etc. 

Tratam-se os presentes autos de pedido de medidas protetivas de 
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urgência requeridas por EDENISA ARAUJO DA SILVA em razão de atos 

praticados por MARCOS EDUARDO SANTOS CAMARGO. O pedido em 

questão baseou-se no crime de lesão corporal, com as implicações da Lei 

n.º 11.340/06 e fora pleiteado pela vítima diretamente na presença da 

autoridade policial, que encaminhou o referido expediente até esta unidade 

judiciária. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente 

contra o agressor. As medidas foram deferidas às fls. 17/18. O agressor 

e vítima foram notificados. A vítima compareceu em cartório e informou 

que não tem interesse na continuidade da medida (fls. 23). Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relatório. Passo à decisão. Trata-se de 

MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA postulada pela ofendida (qualificada 

nos autos), diante das investidas ilícitas do requerido perpetradas no 

ambiente de relação doméstica e familiar. O exame dos autos permite 

vislumbrar que as partes são legítimas e estão bem representadas, assim 

como inexistem nulidades ou irregularidades pendentes de solução, 

cabendo, portanto, o julgamento do feito no estado em que se encontra, 

com base do art. 355, I, do Novo Código de Processual Civil, já que toda a 

prova necessária ao exame do meritum causae se encontra nos autos. 

Nesse diapasão, verifica-se que a requerente postulou medida protetiva 

em seu benefício diante das investidas ilícitas do requerido perpetradas no 

ambiente de relação doméstica e familiar. Compulsando os autos, 

verifica-se que em manifestação o Ministério Público requereu a 

revogação das medidas protetivas deferidas, por não ter a vítima 

interesse na continuidade da mesma, inexistindo motivos para a 

continuidade das medidas protetivas deferidas. Assim, analisando a 

certidão de fl. 23, informando que não deseja mais as medidas, tendo em 

vista a reconciliação do casal, vislumbrando-se que as medidas protetivas 

de urgência deferidas, não mais se afiguram imprescindíveis e 

necessárias. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, reputo as medidas concedidas no presente feito, ressaltando-se 

que havendo necessidade de medida em razão de fato novo, deverá ser 

formulado pedido em novo expediente, pelo que REVOGO A LIMINAR 

DEFERIDA e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nos 

termos do artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 c/c a Lei 1.060/50. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 19 de 

dezembro de 2017. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Eu, Raquel Marjane do Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Canarana - MT, 26 de abril de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64637 Nr: 3645-70.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZIA DE SOUSA MATOS, PAULO HENRIQUE 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 Intimação do Procurador dos Réus para que tome ciência da designação 

da audiência de Interrogatório da Ré, Kezia de Souza Matos, que 

realizar-se-á no dia 11/05/2018, às 17h00min (MT), na Primeira Vara 

Criminal e Civel da Comarca de Nova Xavantina-MT ( Carta Precatória nº 

1764-75.2018.811.0012 - Código: 102452) .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64637 Nr: 3645-70.2017.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEZIA DE SOUSA MATOS, PAULO HENRIQUE 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:21455-A/MT

 Intimação do Procurador dos Réus para que tome ciência da designação 

da audiência de Interrogatório da Ré, Kezia de Souza Matos, que 

realizar-se-á no dia 11/05/2018, às 17h00min (MT), na Primeira Vara 

Criminal e Civel da Comarca de Nova Xavantina-MT ( Carta Precatória nº 

1764-75.2018.811.0012 - Código: 102452) .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14672 Nr: 395-78.2007.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florides Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Fabricio Gonçalves da Silveira, para que se 

manifeste, no prazo legal, acerca do retorno dos autos da instancia 

recursal, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60841 Nr: 1506-48.2017.811.0029

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAF, JAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 23681-B, 

Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedimento: 146576/2018

 Autos de Origem: 1506-48.2017.811.0029 – Código: 60841

 Solicitante/Requerente: Theo Aguiar Fidelis por Janaína Aguiar Garzon

Solicitado/Requerido: Rodrigo Silva Fidelis

 CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana-MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 146/2018 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 01/08/2018 às 12h30min., (horário oficial de Mato 

Grosso).

 CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão que ocorrerá no CEJUSC/FÓRUM no dia e hora 

descritos acima.

 Canarana-MT, 27 de abril de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestor (a) Judiciário(a) do CEJUSC/FÓRUM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65762 Nr: 588-10.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, MARCIO ROGÉRIO PARIS - OAB:7526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedimento: 165340/2018

 Autos de Origem: 588-10.2018.811.0029 – Código: 65762

 Solicitante/Requerente: Agro Araguaia Comércio de Insumos Agrícolas 
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Ltda

 Solicitado/Requerido: Rogerio Aparecido Gonçalves

 CERTIDÃO

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana-MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centro Judiciários sob o nº 165340/2018 e designada Sessão 

de Conciliação para o dia 21/06/2018 às 14h00min., (horário oficial de Mato 

Grosso).

 CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão que ocorrerá no CEJUSC/FÓRUM no dia e hora 

descritos acima.

 Canarana-MT, 27 de abril de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestor (a) Judiciário(a) do CEJUSC/FÓRUM

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45427 Nr: 1564-56.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO CRISTHIANO WEIRICH, Neldo Egon 

Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 14.485, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A, Vittor Arthur Galdino - OAB:13955/MT

 Vistos em correição, (...) 11. Pois bem. No caso dos autos, verifica-se 

que de todas as alegações trazidas pelo excipiente, não há nada que 

refira-se, ainda que longinquamente, à questões de ordem pública.12. A 

exigibilidade do título é inconteste, posto tratar-se de contrato efetivado 

entre as partes, o qual detém plena força executiva.13. Eventual 

discussão acerca da natureza contratual, e consequente aplicação do 

Decreto-Lei 167/1967 em suas relações, e/ou eventual abusividade 

contratual não pode ser conhecida nesta seara de análise, justamente por 

extrapolar, em muito, o objeto da exceção.14. Portanto, sem que sejam 

necessárias maiores elucubrações acerca do feito, vemos que o título 

executivo que ilustra a presente execução é totalmente hábil para sua 

finalidade e as demais alegações trazidas na exceção não podem ser 

conhecidas nesta seara de análise e sequer foram devidamente 

comprovadas, de forma que a exceção deve ser julgada improcedente.15. 

Ante o exposto, rejeito a Exceção de Pré-Executividade de fls.165/177 por 

falta de fundamento que permita conhecimento pelo Juízo, e por 

conseguinte determino o regular prosseguimento do feito.16. Intime-se.17. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-36.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO NESSLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RALPH RAILL RIBEIRO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do petitório retro 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos. Canarana-MT, 02 de maio de 2018. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010297-98.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO KRIGER BECKER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

31ª CIRETRAN DE CANARANA- MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

GUILHERME ANIBAL MONTENARI OAB - MT0017165A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010297-98.2016.8.11.0029 I – Relatório Dispensado nos termos 

do artigo 38, “caput”, da Lei 9.099/1995. II – Fundamento e Decido Passo 

ao julgamento da lide, em vista da desnecessidade de produção de prova 

em Audiência (art. 355, I, do CPC). Mérito Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Pretende a 

parte Autora a procedência da ação para, com relação às partes 

Requeridas, seja declarada a inexistência de titularidade do veículo 

descrito na peça inicial, Placa KBF 7868, tipo caminhonete, marca/modelo 

201101-GM/CHEVROLET A10 (Nacional), bem como o cancelamento dos 

débitos de IPVA e licenciamento do veículo, por não ser de sua 

titularidade. Restou demonstrado nos autos que o veículo se encontra 

registrado em nome da parte Requerente, bem como os débitos relativos 

ao bem. A parte Autora nunca foi proprietária, tampouco possuidora do 

veículo em questão, mas sim vítima de fraude. O fato gerador do IPVA é a 

real propriedade do veículo. Desse modo, a parte Autora nunca foi 

proprietária ou possuidora do veículo, dela não pode ser exigido o 

pagamento de IPVA ou quaisquer outras despesas dessa decorrente. 

Diante da inexistência da relação jurídica existente entre as partes 

presentes nestes autos é flagrante a clareza na fundamentação do pedido 

autoral. Dentre o teste disponível para a análise da veracidade das teses 

fáticas das partes tenho como aplicável o chamado teste de coerência 

narrativa. O que torna uma história plausível é a sua coerência interna 

avaliada a partir dos meios de prova disponíveis no processo. A coerência 

narrativa, portanto, funciona exatamente como um teste de verdade, ou de 

verdade provável, sobre as proposições apresentadas pelas partes sobre 

eventos e coisas que ocorreram no passado. Nesse diapasão, as provas 

como produzidas nesses autos são suficientes para declarar que a tese 

da parte Requerente é a mais coerente, ou seja, foi vítima de fraude com a 

utilização de seus dados para a inscrição doe seu nome como titular de 

veículo que nunca foi seu, o que conduz a procedência dos pedidos 

autorais. Relativamente as partes Rés, em razão de o veículo não 

pertencer à parte Autora, devem os mesmos providenciarem a exclusão 

do nome do Requerente dos seus registros, abstendo-se a cobrar 

qualquer taxa. III – Dispositivo Ante o exposto, e considerando tudo o mais 

que consta dos autos, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na peça exordial, 

para: - declarar inexistente a titularidade da parte Requerente do veículo 

objeto dos autos, condenar as partes Rés na obrigação de fazer, 

determinando que promovam a exclusão da parte Autora dessa 

titularidade dos seus registros oficiais, devendo ser cancelado todos os 

débitos existentes em nome da parte Autora relativos ao bem, no prazo de 

10(dez) dias úteis a partir da publicação do decisum, passando a contar 

tal prazo a partir do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data da 

intimação, sob pena do pagamento de multa cominatória diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), a incidir da data do descumprimento do termo ad 

quem, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Após o trânsito em 

julgado, as Requeridas deverão ser intimadas, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 
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523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Expeçam-se os ofícios pertinentes DETRAN - MT - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO e 31ª CIRETRAN DE CANARANA- MT. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 15 de 

abril de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-42.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO VERAO OAB - MT0008495A (ADVOGADO)

 

Processo n º 8010098-42.2017.8.11.0029 I – Relatório Dispensado nos 

termos do artigo 38, “caput”, da Lei 9.099/1995. II – Fundamento e Decido 

Passo ao julgamento da lide, em vista da desnecessidade de produção de 

prova em Audiência (art. 355, I, do CPC). Preliminar de Incompetência 

Territorial Primeiramente, não há que se falar em incompetência territorial 

uma vez que a presente ação é de reparação de danos, sendo 

competente o local de domicílio do autor para o ajuizamento da ação, 

conforme art. 4º, III, da Lei nº 9.099/95. Mérito Trata-se de ação anulatória 

de infração de trânsito cumulada pedido de danos morais, alegando a 

parte Autora que é proprietária da moto HONDA CG 125, Placa OBM 1403, 

emplacada nesta cidade de Canarana – MT, sobre a qual foi emitida multa 

em nome da Requerente sobre a alegação de que o veículo exibiu 

manobras perigosas em 20/02/2015, na cidade de Cuiabá – MT, apesar de 

nunca ter estado naquela cidade. No caso dos autos, a prova negativa de 

que não cometeu tal infração é de extrema dificuldade, impossível de ser 

exigida processualmente da Autora, especialmente porque somente teve 

conhecimento da infração após 02 (dois) anos de sua emissão. A prova 

do fato negativo é tida pela doutrina do processo civil como prova 

"diabólica", de difícil demonstração por aquele que a alega. Por outro lado, 

em sua defesa, a parte Requerida não juntou cópia de microfilmagem ou 

foto dos autos de infração, o que por certo poderia melhor esclarecer as 

circunstâncias em que ocorreu o ato de infração. E, neste aspecto, meras 

alegações genéricas, acompanhadas de elemento probatório quase 

idêntico ao apresentado pela Requerente, não têm o condão de fragilizar 

as alegações da parte Autora. Sendo assim, a parte Requerida não foi 

capaz de trazer aos autos elementos capazes de inverter o juízo 

favorável produzido em benefício da parte Autora. Portanto, ainda que a 

autuação seja um ato que possui atributo de presunção de veracidade, 

esta não é absoluta, podendo ser afastada com in casu. Quanto à 

alegação da existência de dano moral, improcede o pedido. Danos morais 

são perdas sofridas por um ataque à moral e à dignidade, definindo-se 

como uma ofensa à reputação da vítima seja qualquer perda que abale à 

honra pode ser caracterizada como dano moral. Entretanto, é inadequado 

caracterizar qualquer abalo como reparável. No caso da presente 

demanda não estão presentes circunstâncias que atentam contra a 

dignidade da parte, caracterizando o mero aborrecimento incapaz de gerar 

o abalo psíquico. Neste sentido, o entendimento jurisprudência: “DANO 

MORAL Responsabilidade civil Ausência de comprovação de que a autora 

tenha passado por qualquer sofrimento ou humilhação causado pela ré, 

não parecendo a situação por ela vivida exceder os limites do mero 

aborrecimento Necessidade que a ofensa apresente certa magnitude para 

ser reconhecida como prejuízo moral. Indenização indevida Recurso 

principal parcialmente provido e adesivo improvido”. (Apelação Cível n. 

938.475-0/9 Guarulhos 26ª Câmara de Direito Privado Relator: Renato 

Sartorelli 14.04.09 V.U. Voto n. 14654). Portanto, os transtornos 

suportados pela autora não ultrapassaram os meros aborrecimentos da 

vida cotidiana, insuscetível de reparação. Ante o exposto e por tudo que 

dos autos consta, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

NCPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos desta ação, 

para determinar o cancelamento da infração objeto dos autos AAA 

643728, no valor de R$ 1.915,40 (um mil, novecentos e quinze reais e 

quarenta centavos), Sem custas processuais e honorários advocatícios. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 14 de abril de 2018. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 45370 Nr: 911-40.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato Batista Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - Fundação de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Dias Marra - 

OAB:OAB/DF 23.535, José Rodolfo A. S. Junior - OAB:OAB/DF 15.809

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97813 Nr: 4815-92.2017.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE PLANALTO DA SERRA – IMPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Markleine Bezerra - OAB:3637, 

MARKLEINE BEZERRA - OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte devedora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 559,27 (Quinhentos e 

cinquenta e nove reais e vinte e sete centavo) calculadas à f. ref. 27, 

conforme sentença ref. 19. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma 

separada sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 145,87 (Cento e 

quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para fins de guia de taxa 

Judiciária. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88404 Nr: 537-48.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Alfredo Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte devedora via DJE, para 
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que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 503,94 (Quinhentos e 

três reais e noventa e quatro centavo) calculadas à f. ref. 156, conforme 

sentença ref. 125. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma 

separada sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 127,09 (Cento e 

vinte e sete reais e nove centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. 

Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. 

Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item 

custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101744 Nr: 356-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Queiroz Bezerra, Roseley Gomes Bezerra, 

Ronaldo Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Quintino, Liberata Quintino, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte devedora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 8.514,87 (Oito mil, 

quinhentos e quatorze reais e oitenta e sete centavo) calculadas à f. ref. 

13. conforme sentença ref. 4. Fica devidamente ciente de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira 

Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e respectivos 

CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101744 Nr: 356-13.2018.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Queiroz Bezerra, Roseley Gomes Bezerra, 

Ronaldo Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Quintino, Liberata Quintino, LUCIANO 

POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte devedora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa referente 

à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente atualizada, no 

valor total de R$ 4.666,19 (Quatro mil, seiscentos reais e dezenove 

centavo) calculada à f. ref. 14, conforme sentença ref. 4. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101237 Nr: 129-23.2018.811.0024

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Queiroz Bezerra, Roseley Gomes Bezerra, 

Ronaldo Gomes Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERATA QUINTINO, MOACIR QUINTINO, 

LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte devedora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 54.605,14 (Cinquenta e 

quatro mil, seiscentos e cinco reais e quatorze centavo) calculada à f. ref. 

16, conforme sentença ref. 8. Fica devidamente ciente de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira 

Instância", clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e respectivos 

CPFs do pagante. Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo da Comarca do processo, aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 9151 Nr: 1632-07.2003.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBLP, NSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edemilson Luiz Leite Sacaro 

- OAB:274033

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por BRUNA BIANCA 

LOPES PEREIRA, representada por sua genitora Neide Sandra Lopes 

contra NELSON GONÇALVES PEREIRA, pelo rito do art. 733 do CPC.

 Os autos vieram conclusos após a manifestação da exequente 

requerendo a extinção do feito em face da quitação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Considerando que restou comprovado que o executado quitou o débito 

alimentar, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Considerando que, conforme documentos anexos à presente sentença, 

foi dado cumprimento ao mandado de prisão, expeça-se, imediatamente, o 

alvará de soltura.

Recolham-se os mandados de prisão eventualmente encaminhados para 

Polinter e/ou delegacias de polícia.

 Condeno o executado nas custas processuais, ficando a exigibilidade 

suspensa em face da assistência judiciária gratuita deferida às fls. 45/46. 

Pelo mesmo motivo, deixo de condená-lo em honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000383-47.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

DANIELA IVO DOS SANTOS OAB - MT20489/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000383-47.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: JOAO ANTONIO DAS NEVES Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar de matéria 

fática. Intime-se as partes para que apresente rol de testemunhas, máximo 

três, no prazo legal, sob pena de ser presumida a ausência de interesse. 

Havendo apresentação, designe-se audiência instrutória. Sem, concluso 

para sentença. Cumpra-se em observância ao disposto no Enunciado n° 

33 do Fonaje. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000632-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARKLEINE BEZERRA OAB - MT0003637 (ADVOGADO)

ANA ANTONIA DA CRUZ OAB - 021.698.701-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000632-61.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CAYK FERNANDES 

DA CRUZ REPRESENTANTE: ANA ANTONIA DA CRUZ Parte Ré: RÉU: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para trazer aos autos, no prazo de 15 dias, informação 

quanto a atual situação do quadro clínico do paciente, bem como os 

documentos anteriormente solicitados, quais sejam, relatório atualizado, 

indicando e justificando a necessidade dos procedimentos e a urgência 

alegada. Intime-se. Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 26 de abril de 2018 Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 1271906 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN 

- Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA ATAIDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 22/05/2018 Hora: 14:00 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 1 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-98.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IREDIANA DE SOUZA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO ALVES OAB - MT6783/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR OAB - MT0020111A (ADVOGADO)

RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT10350/O (ADVOGADO)

CARLOS RAIMUNDO ESTEVES OAB - MT0007255A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 12976540, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE BORGES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada dos 
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Guimarães-MT, 1 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000729-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO CARVALHO (EXECUTADO)

PATRICIA ELENA CARVALHO (EXECUTADO)

PEDRO SILLAS CARVALHO (EXECUTADO)

Priscila Eugenia Carvalho (EXECUTADO)

PALOMA JOANA CARVALHO (EXECUTADO)

JOSE EDUARDO CARVALHO (EXECUTADO)

RITA DE CASSIA BANZI CARVALHO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para que, querendo, 

manifeste-se acerca dos Embargos à Execução da parte executada, em 

15 (quinze) dias. Chapada dos Guimarães-MT, 1 de maio de 2018 - Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRINDINA ANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/05/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 1 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010304-76.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO JOVIO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da correspondência 

devolvida pelos Correios - motivo: Não procurado , requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 1 de maio de 2018. Luciana Marques 

Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISAMA CLAUDIA VIEIRA MARQUES ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 22/05/2018, às 14h30min., na sala de audiências 

do Juizado Especial de Chapada dos Guimarães-MT , devendo 

comparecer acompanhado de sua constituinte. Intimo-o , ainda, para 

informar, no prazo de 5 dias, o endereço atualizado da parte promovida a 

fim de que seja citada e intimada para o ato. Chapada dos Guimarães-MT, 

2 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT19793/O (ADVOGADO)

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente da Audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 22/05/2018, às 14h45min., na sala de audiências 

do Juizado Especial de Chapada dos Guimarães-MT , devendo 

comparecer acompanhado de sua constituinte. Intimo-o , ainda, para 

informar, no prazo de 5 dias, o endereço atualizado da parte promovida a 

fim de que seja citada e intimada para o ato. Chapada dos Guimarães-MT, 

2 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO no dia 07/06/2018 Hora: 14:00 , devendo 

comparecer acompanhado de seu constituinte. Chapada dos 

Guimarães-MT, 2 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-38.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação do advogado da parte da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 14:15 , devendo 

comparecer acompanhado de seu constituinte. Chapada dos 

Guimarães-MT, 2 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-47.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES BORGES (REQUERENTE)

APARECIDA FATIMA DA SILVA PIZZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte promovida para se manifestar acerca 

da petição da parte promovente, ID 12443858, no prazo de 5 dias. 

Chapada dos Guimarães-MT, 2 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000210-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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THIAGO DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para que, querendo, 

apresente contrarrazões aos embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de Processo Civil. Chapada 

dos Guimarães-MT, 2 de maio de 2018 - Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-07.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (REQUERIDO)

Silvanete Santiago de Paula (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000655-07.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 788,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Parte 

Ré: REQUERIDO: SILVANETE SANTIAGO DE PAULA, MUNICIPIO DE NOVA 

BRASILANDIA vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, razão pela qual, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento, nos termos de art. 355, I do NCPC. 

DEFIRO o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo reclamante nos termos 

do art. 4 da Lei 1.060/50 e artigos 98 e 99 do NCPC, tendo em vista que o 

reclamante está sendo patrocinado pelo Ministério Publico Estadual. 

Ressalto que o feito tramitou perante o Juízo da 2ª Civil dessa Comarca, 

sendo declinada a competência para este Juizado, conforme Decisão ID nº 

10333046. Passo a análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INTERNAÇÃO 

PARA SUBMISSÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO A TRATAMENTO DE 

DESINTOXICAÇÃO C/C PEDIDO DE LIMINAR proposta pelo Ministério 

Público Estadual para que o Município de Nova Brasilândia-MT, submeta a 

paciente a avaliação visando a apurar a necessidade de INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA de SILVANETE SANTIAGO DE PAULA, brasileira, 

convivente, natural de Nova Brasilândia/MT, nascida em 08.08.1984, filha 

de Maria Davina Santiago de Paula, portadora da Cédula de Identidade 

inscrita sob o RG n. 2043435-9 SSP/MT, residente e domiciliada na 

Avenida Brasil, n. 245, em frente ao SAAE, Bairro Ipiranga, na Cidade de 

Nova Brasilândia/MT, para tratamento em clínica de reabilitação de 

dependentes de drogas ou, inexistindo, o custeio do tratamento em uma 

clínica particular, até que haja declaração médica atestando a 

desnecessidade da manutenção da internação. O requerido embora 

devidamente citado e intimado, não apresentou contestação nos autos 

conforme ID Nº 10333046 e inclusive por ID Nº 10333046, de forma que 

são incontroversos os fatos narrados da peça inicial, sendo por ocasião 

da citação advertido das penas da Revelia. Instado a se manifestar nos 

autos o NAT, através de Parecer Técnico nº 162/2015, concluiu que o 

paciente por ser dependente do vício do álcool, deve ser encaminhado 

para tratamento psiquiátrico adequado com médico psiquiatra cadastrado 

no CAPS municipais disponíveis pelo SUS, para possível abandono do 

álcool e passar por avaliação por médico especialista (Psiquiatra), e 

internação se necessário após avaliação, nos moldes da psiquiatria atual. 

Foi deferida a antecipação da tutela conforme ID Nº 10333046, para 

submissão da requerente a avaliação médica psiquiátrico na rede pública 

local, para no prazo de 48 horas apresentar Laudo Médio circunstanciado, 

com vistas â viabilização da internação da requerente em instituição 

hospitalar psiquiátrica especializada, em ala própria para 

quimiodependentes ou encaminhamento para comunidade a ser apontada 

pelo médico. Que o relatório solicitado foi apresentado através do Ofício 

constante no ID Nº 10333046, que informou o histórico de tratamento e 

acompanhamento da paciente, concluindo que a mesma se submeteu a 

tratamento ambulatorial exitoso, tendo em vista quer a paciente não vem 

ingerindo bebidas alcóolicas e se inserindo na sociedade e a sua família 

de forma que o tratamento voluntário apresentou sucesso. Não obstante a 

falta de contestação, vislumbro que a ação merece procedência, isto 

porque o direito da parte autora encontra guarida nos artigos 6º e 196 da 

Constituição Federal: "Art. 6.º. São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação." A Constituição brasileira promete uma sociedade justa, 

fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da República a 

dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre todas as demais 

questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais à vida e à saúde 

são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo 

primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva 

especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar 

quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso concreto, bem 

como as provas acostadas a peça exordial, verifica-se a desnecessidade 

da paciente ser submetida internação para tratamento de reabilitação de 

alcóolatras. Assim, diante de quadro fático, em pese o requerido não 

tenha se manifestado nos autos, o Poder Público vem atendendo as 

solicitações do Juízo, dando o suporte necessário para o tratamento 

ambulatorial da paciente , de forma que o tratamento apresentou evolução, 

não havendo necessidade de internação. Por fim, é pacifico na 

jurisprudência que é dever do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os 

seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 

assegurar o direito à saúde, de modo solidário. Nesse sentido: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. LIMINAR CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. É 

inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em fornecerem os 

medicamentos necessários à conservação da saúde do recorrido, em 

razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Concessão de 

liminar pelo juízo de primeiro grau, consistente na obrigação do recorrente 

disponibilizar o medicamento necessário para o tratamento médico do 

recorrido. Decisão de antecipação de tutela que não esbarra na proibição 

do art. 1º da Lei nº 9.494/97, pois não afronta a disposição dos artigos 5º, 

parágrafo único e 7º da Lei nº 4.384, tampouco a previsão dos artigos 1º, 

3º e 4º da Lei nº 8.437/92, haja vista que determina o fornecimento de 

medicamento. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 110017820148110011/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/04/2016, Publicado no DJE 01/04/2016) RECURSO INOMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - TRATAMENTO DE PARKINSON - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - 

INADMISSÍVEL A RECUSA - DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO 

À SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É 

obrigação de o Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos 

financeiros o acesso à medicação necessária para o tratamento de 

saúde, em especial os casos mais graves. A sentença objurgada não 

merece qualquer retificação, permanecendo inalterada por seus próprios 

fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 
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PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial, RATIFICO a liminar 

deferida para CONDENAR o Requerido, para que faça o acompanhamento 

do tratamento da paciente Silvanete Santiago de Paula disponibilizando os 

meios necessários da rede pública municipal para a sua plena 

recuperação da paciente e inexistindo, promova o custeio do tratamento 

em uma clínica particular, mesmo que fora do Estado, visando a plena 

reabilitação da paciente. Deixo a aplicar os efeitos da revelia ao requerido, 

tendo em vista que o Poder Público através dos órgãos de saúde vem 

atendendo as solicitações do Juízo e cooperando no tratamento da 

paciente. DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a 

teor do artigo 98 do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da Lei .nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se 

a s  p a r t e s .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de 

abril de 2018. LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-07.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NELSON DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000019-07.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE NELSON DE SIQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimados, tanto o reclamante quanto o reclamado deixaram de comparecer 

a audiência de conciliação. (ID 12237438) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do 

mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE. No entanto, como o autor é patrocinado pela 

Defensoria Pública do Estado, presume-se não ter ele condições de arcar 

com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento. Sendo 

assim, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, suspendendo, portanto, o 

pagamento de tais despesas. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DAISY SEBASTIANA RODRIGUES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL POLETTO CHU OAB - MT22518/O (ADVOGADO)

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000795-41.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 5.555,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: DAISY SEBASTIANA RODRIGUES DE BARROS 

Parte Ré: REQUERIDO: JOSE MENDES Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

indenizatória proposta por Daisy Sebastiana em face de José Mendes. 

Analisando os autos, observo que no ID 12761333 a audiência de 

conciliação tornou-se exitosa e o requerido efetuou o pagamento de R$ 

1.0000,00 (um mil reais) em espécie que a autora prontamente aceitou. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o Projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Parte superior do formulário Parte inferior do 

formulário Parte superior do formulário Parte inferior do formulário 

CHAPADA DOS GUIMARÃES, 26 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010252-12.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

MARIA EMILIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010252-12.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

EMÍLIA DE SOUZA, DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento, nos termos de art. 355, I do NCPC. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita pleiteado pelos reclamantes nos termos do art. 4 da Lei 1.060/50 e 

artigos 98 e 99 do NCPC, tendo em vista que os reclamantes estão sendo 

patrocinados pela Defensoria Pública do Estado. Passo a análise do 

mérito. Trata-se de AÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para que o Município de Chapada 

dos Guimarães-MT, providencie a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA de Danilo 

de Souza Alves Ferreira, brasileiro, solteiro, estudante, portador da cédula 

de identidade RG n.º 2562497-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 

054.690.631-19, para tratamento em clínica de reabilitação de 

dependentes de drogas ou, inexistindo, o custeio do tratamento em uma 
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clínica particular, até que haja declaração médica atestando a 

desnecessidade da manutenção da internação. O requerido embora 

devidamente citado e intimado em data de 26/10/2016, não apresentou 

contestação nos autos conforme ID Nº 4877510, de forma que são 

incontroversos os fatos narrados da peça inicial. Instado a se manifestar 

nos autos o NAT através de Parecer Técnico nº 348/2016, concluiu que o 

paciente deve ser encaminhado ao Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho em 

Cuiabá-MT, para passar por avaliação por médico especialista (Psiquiatra), 

e internação se necessário nos moldes da psiquiatria atual. Foi deferida a 

liminar de antecipação da tutela em favor dos requerentes em data 

11/04/2016 conforme ID Nº 1105693, contudo, até a data de 06 de março 

de 2017, não havia sido cumprida, o que demonstra o descaso do 

requerido. Não obstante a falta de contestação, vislumbro que a ação 

merece procedência, isto porque o direito da parte autora encontra 

guarida nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal: "Art. 6.º. São direitos 

sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” "Art. 196. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação." A Constituição brasileira promete uma 

sociedade justa, fraterna, solidária, e tem como um dos fundamentos da 

República a dignidade da pessoa humana, que é valor influente sobre 

todas as demais questões nela previstas. Assim, os direitos fundamentais 

à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente 

consagrados, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o 

nosso, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, há 

de superar quaisquer espécies de restrições legais. Analisando o caso 

concreto, bem como as provas acostadas a peça exordial, verifica-se a 

necessidade da parte autora paciente ser submetida internação para 

tratamento de reabilitação de drogas. Assim, diante de quadro fático no 

qual a recalcitrância do requerido, em evidente desrespeito a dignidade da 

pessoa humana, quais põem em risco os direitos fundamentais à saúde ou 

à vida do cidadão, deve ser determinado a medida de obrigação de fazer 

contra o mesmo. É irrelevante, neste aspecto, seja o requerido pessoa 

física, jurídica, ou ente estatal, vez que a ninguém é dado afrontar 

princípios constitucionais de tamanha relevância, muito menos ao 

argumento de se estar optando pela primazia de princípios de Direito 

Financeiro ou Administrativo. O Poder Judiciário não deve compactuar com 

o proceder do Município, ora réu, frente ao entendimento jurisprudencial 

pacificado. Por fim, é pacifico na jurisprudência que é dever do Estado, 

lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à saúde, de modo 

solidário. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL 

E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 ) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

MUNICÍPIO AFASTADA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 

POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. É inafastável a 

responsabilidade do Estado e do Município em fornecerem os 

medicamentos necessários à conservação da saúde do recorrido, em 

razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Concessão de 

liminar pelo juízo de primeiro grau, consistente na obrigação do recorrente 

disponibilizar o medicamento necessário para o tratamento médico do 

recorrido. Decisão de antecipação de tutela que não esbarra na proibição 

do art. 1º da Lei nº 9.494/97, pois não afronta a disposição dos artigos 5º, 

parágrafo único e 7º da Lei nº 4.384, tampouco a previsão dos artigos 1º, 

3º e 4º da Lei nº 8.437/92, haja vista que determina o fornecimento de 

medicamento. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 110017820148110011/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/04/2016, Publicado no DJE 01/04/2016) RECURSO INOMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - TRATAMENTO DE PARKINSON - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - 

INADMISSÍVEL A RECUSA - DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO 

À SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É 

obrigação de o Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos 

financeiros o acesso à medicação necessária para o tratamento de 

saúde, em especial os casos mais graves. A sentença objurgada não 

merece qualquer retificação, permanecendo inalterada por seus próprios 

fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014) DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na peça inicial, RATIFICO a 

liminar deferida e CONDENO o Requerido MUNICÍPIO DE CHAPA DOS 

GUIMARÃES-MT, para que no prazo de até 15 (quinze) dias, a partir da 

ciência da presente, SUBMETA O PACIENTE A AVALIAÇÃO MÉDICA e, 

sendo recomendada a internação pelo perito, PROVIDENCIE TRATAMENTO 

EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PÚBLICA especializada no tratamento de 

drogados e inexistindo, promova o custeio do tratamento em uma clínica 

particular, mesmo que fora do Estado, providenciando o custeio de 

transporte, alimentação e hospedagem do Autor e de um familiar durante o 

tratamento, até que haja declaração médica atestando a desnecessidade 

da manutenção da internação, tudo sob pena de multa e bloqueio de 

valores para os procedimentos necessários; e o faço com resolução de 

mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte reclamante, a teor 

do artigo 98 do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da Lei .nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

p a r t e s .  B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães-MT, 19 de 

abril de 2018. LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-18.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILDA GLIER (REQUERENTE)

POUSADA ARARA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDEPENDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIMA OAB - MT0005299A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010174-18.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: POUSADA ARARA LTDA - ME, LUCILDA GLIER 

Parte Ré: REQUERIDO: INDEPENDÊNCIA S.A. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo preliminares, passo à análise do MÉRITO. A 

demanda é parcialmente procedente. Pois bem. Trata-se de ‘Ação 

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por 

danos morais’ proposta por POUSADA ARARA em desfavor de JBS S/A, 

objetivando declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais em razão de protesto indevido. O Réu alega na contestação alega 

que o protesto ocorreu em razão da inadimplência da parte Reclamante. É 

o suficiente a relatar. A Reclamante apresenta o comprovante do 
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pagamento da dívida da nota fiscal nº 124934 realizado em 03/01/14, no 

valor de R$ 1.583,43 (um mil quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e 

três centavos) e junta comprovante de inscrição do protesto levado a 

efeito pela Reclamada em 14/01/14. Ocorre que, embora tenha negado a 

culpa, a reclamada prova com a juntada de documentos que é parte 

legítima e beneficiário do valor protestado, sendo patente pelas 

mensagens e toda documentação acostada aos autos que a inscrição é 

indevida, proveniente de dívida paga. Assim, tenho que a demandada 

utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem 

confirmar a veracidade das informações, de tal sorte que indiscutível o 

seu erro ao providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, 

em seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador com 

fundamento em falta de pagamento. Assim, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. No caso dos autos o dano moral 

subsiste pela simples ofensa dirigida a outrem e pela mera violação do seu 

direito de permanecer com o nome desprovido de máculas, o que torna 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido, conforme 

orienta o seguinte julgado: O dano simplesmente moral, sem repercussão 

no patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela 

ofensa, e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a 

indenização. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson Reback ? RT 681/163, in RUI 

STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). [grifou-se] Nesse sentido a 

jurisprudência da Turma Recursal do TJMT, veja-se: CONSUMIDOR - 

BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE 

DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL 

PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe ao credor o dever 

de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A manutenção indevida 

dos dados do cliente em cadastro de proteção ao crédito depois de 

quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do débito, enseja 

indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos autos 

documentos que embasam a sua pretensão e conferem verossimilhança 

aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou comprovar a 

regularidade das cobranças que efetuou. [...] (RI, 52/2012, DR. YALE 

SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) [grifou-se] Assim, 

provada a ofensa e o dano moral sua reparação é impositiva, na forma do 

art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e do art. 944 e seguintes do 

Código Civil. No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na auto-estima da vítima e nas suas relações sociais, o grau da 

culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. No caso 

concreto, tomando como parâmetro os critérios acima referidos e tendo 

em conta, principalmente, a situação financeira dos litigantes a fixação do 

quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para 

reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. 

Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a 

gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a 

qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Assim, 

caminho outro não há senão o da procedência do pedido. DISPOSITIVO. 

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 

c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA da presente demanda e, em consequência: 1. DECLARO 

inexistente o débito objeto da lide; 2. DETERMINO que a Reclamada 

proceda a baixa do protesto, objeto da presente demanda, perante o 

Cartório do 2º Ofício desta Comarca, para qual anoto o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento; 3. 

CONDENO o Reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que 

se verifica com o seu lançamento no Sistema Projudi. INDEFIRO o Pedido 

de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento 

das custas processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-98.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000011-98.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 24.349,91; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIVALDO 

PEDRO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo preliminares, passo à análise do MÉRITO. A 

demanda é parcialmente procedente. Cuida-se de reclamação em que a 

causa de pedir reside na alegação de falha na prestação de serviços, vez 

que ao solicitar a instalação de internet, percebeu que em suas faturas 

constavam cobranças de serviços nunca utilizados. Ao final pugnou pela 

devolução dos valores pagos indevidamente em dobro no valor total de R$ 

21.349,91 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e 

um centavos), referente antivírus, backup, educa, não contratados no que 

tange o plano de tv e internet, além da indenização por danos morais. 

Discorre que em todas as faturas, desde o início do contrato, os referidos 

serviços foram indevidamente cobrados do requerente, no total de R$ 

14,90 (quatorze reais e noventa centavos) mensais, no período de julho 

de 2006 a maio de 2016. Afirma que tentou pleitear o cancelamento do 

fornecimento destes serviços não contratados e não utilizados, porém, em 

todas as tentativas, não logrou êxito solucionar administrativamente. A 

reclamada por sua vez afirma que houve a contratação legítima da parte 

autora para os serviços extras, mas deixou de comprovar que tais 

serviços e a instalação foram feitas a contento e requisitadas, ficando no 

campo das meras alegações. O autor por sua vez colaciona vários 

protocolos de atendimento e reclamações, que não foram impugnados e 

tampouco a requerida apresentou as gravações para corroborar suas 

alegações, ônus que incumbia à mesma. Por se tratar de relação de 

consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido de 

corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. É evidente que há, nesses casos, 

falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não 

zele pela qualidade de seu serviço fornecido ao consumidor. Assim, 

assume o risco da atividade que desempenha, o que torna desnecessário 

discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação 

consumerista. Pois bem. Considerando a relação de consumo que envolve 

as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Nesse sentido, se define 
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fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como 

atividade habitual o fornecimento de produtos e serviços. Ao irrogar-se 

num direito sem lastro, cobrando por um serviço ao qual já estava 

contemplado no pacote adquirido, a reclamada perpetra conduta ilícita na 

medida em que subverte os termos do contrato e prejudica o reclamante. 

O serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não 

forneceu a segurança esperada, descurando dos riscos e consequências 

deletérias ao direito do reclamante. Tais fatos exigem reparação material 

no caso à restituição das importâncias pagas as quais restaram 

incontroversas pela requerida no período de , além do dano moral. Diga-se 

que a responsabilidade pela prestação de serviços defeituosa apenas 

seria elidida se a demandada provasse a culpa exclusiva do consumidor 

(da parte reclamante) ou de terceiro. O que não foi o caso. Logo, inegável 

a responsabilidade do estabelecimento reclamado pelos danos sofridos 

pelo autor, devendo indenizar o requerente. Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. No que pertine ao pedido de 

danos materiais, estes devem ser acolhidos em parte. Pois bem. Da 

análise dos documentos anexos nos autos, verifica-se o pedido da 

repetição do valor indevidamente cobrado no período de julho/2006 até 

maio/2016. De acordo com o artigo 206, inciso I do § 5º do Código Civil, o 

prazo para exercício da pretensão de cobrança nestes casos é de 05 

(cinco) anos. Ocorre que a dívida cobrada pela parte autora refere-se aos 

anos de 2006 até 2016, ou seja, trata-se de dívida antiga com mais de 05 

(cinco) anos, considerando que a distribuição da ação ocorreu em 

junho/2016, encontra-se prescrita a dívida e a sua obrigação de cobrar no 

período anterior a junho/2011. Nesse sentido, verbis: “RECURSO 

INOMINADO. OBRIGACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA 

PROMISSÓRIA. VALORES ADJUDICADOS À CORRÉ CREDISUL COMO 

GARANTIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DO BANCO BMG. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OCORRENTE. ART. 206, §5º, I, CÓDIGO CIVIL. 

Tendo em vista que o vencimento dos títulos se deu em 23/07/2007 e a 

ação foi ajuizada unicamente em 28/11/2012, resta evidenciada a 

prescrição, porquanto se trata de ação ordinária de cobrança, a teor do 

disposto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, cujo prazo é, pois, o 

qüinqüenal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71004424511, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 

30/01/2014) (destaquei). Diante dos argumentos deduzidos e dos 

elementos verificados não há outra solução que não a de procedência 

parcial do pedido de danos materiais contido na inicial, para condenar a 

parte reclamada restituir o valor de 66 (sessenta e seis) parcelas de R$ 

14,90 referente ao período após junho/2011, totalizando o valor de R$ 

983,40 (novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), na forma 

dobrada e atualizada. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), bem como 

ao valor de R$ 1.966,80 (um mil, novecentos e sessenta e seis reais e 

oitenta centavos), com relação aos danos materiais já na forma dobrada a 

ser atualizada pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. RATIFICO a 

tutela deferida. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010018-64.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 20.700,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDINEI 

MARCIO DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em que o autor pleiteia o 

recebimento de prêmio por seguro obrigatório em função de invalidez 

permanente. Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar 

de devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada nestes autos, e nem apresentou justificativa 

plausível. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para a ausência da parte reclamada na 

audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser 

imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos 

termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. Inicialmente, note-se que o fato de realizar pericia subverteria o 

princípio da celeridade processual, bem como, porque mostra-se 

incompatível com o procedimento dos juizados especiais. No caso em 

comento há apenas diversos documentos que atestam o atendimento do 

requerente junto ao hospital particular Santa Rosa, atestando que o 

requerente foi submetido a diversos procedimentos, bem como a cirurgia 

ortopédica. No entanto, a invalidez permanente e o seu percentual deve 

ser comprovada pela parte reclamante por meio de laudo pericial, 

elaborado por perito oficial, consoante dispõe o § 5º, do art. 5º da Lei 

6.194, de 19.12.1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009, in 

verbis: “§ 5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da 

residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, 

laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões 

permanentes, totais ou parciais”. (Destaquei). Em face à exigência legal 

acima, a jurisprudência atual é no sentido de que o relatório médico 

elaborado por médico particular não pode ser aceito como prova para fins 

de indenização pelo seguro DPVAT. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Não tendo o autor comprovado a alegada 

invalidez permanente decorrente do sinistro de trânsito, ônus que lhe 

incumbia, não há como responsabilizar a ré pelo pagamento da 

indenização securitária. Art. 333, I, do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 

70052865409, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 16/01/2013) (TJ-RS, Relator: Isabel Dias 

Almeida, Data de Julgamento: 16/01/2013, Quinta Câmara Cível). 

“RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – ACOLHIDA – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – 
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MÉDICO PARTICULAR - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL - NECESSIDADE 

DE PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. O Juizado Especial é 

competente para o julgamento da indenização relativa ao DPVAT, todavia, 

quando existentes nos autos somente atestado de encaminhamento ao 

Pronto Socorro Municipal e laudo firmado por médico particular, prova 

unilateral, se verifica a necessidade de prova pericial, pois os documentos 

são insuficientes para demonstrar a existência ou não de incapacidade 

permanente, não obstante haja a comprovação do nexo causal entre o 

acidente e a lesão sofrida. Assim, embora não se trate de causa complexa 

na sua essência, as causas que demandam prova pericial fogem da 

competência dos Juizados, por não se coadunarem com o rito e os 

princípios norteadores.” (TRMT – 3ª Turma – RI 5502/2010 – J. 11.02.2011 

– Rel. José Zuquim Nogueira). Cumpre destacar que o entendimento supra 

se encontra Sumulado pela E. Turma Recursal Única deste Estado: 

“Súmula 15: Nas indenizações do seguro DPVAT, o relatório subscrito por 

médico particular informando a ocorrência da invalidez permanente, não 

preenche o disposto § 5º, do art. 5º da Lei 6.194/74, que deve ser 

comprovado por laudo oficial do IML ou, subsidiariamente, por perícia 

jurisdicionalizada.” (Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso. 

DJE-MT – Ed. 8821, data da disponibilização: 29/03/2012, p. 84). Com 

efeito, o Juizado Especial é competente para o julgamento da indenização 

relativa ao DPVAT quando existir laudo pericial realizado por perito oficial, 

constando a ocorrência da invalidez permanente em razão do acidente e 

também o seu percentual. No entanto, se inexistir as referidas provas, 

havendo necessidade de realização de perícia, por perito oficial, para 

constatar a ocorrência da invalidez permanente e o percentual desta, o 

Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa, em 

razão da complexidade, de modo que deve o litígio ser apresentado e 

decidido perante a Justiça Comum. Outro não é o recente entendimento da 

Turma Recursal Única deste Estado, vejamos: Ementa: "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO- SEGURO DPVAT - INVALIDEZ GRADUADA POR PERITO 

PARTICULAR - NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL - 

INDISPENSABILIDADE MESMO NOS CASOS OCORRIDOS ANTES DA 

MEDIDA PROVISÓRIA 451/2008 - PRECEDENTES DO E. STJ - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PROCESSO 

EXTINTO. Não se admite o parecer unilateral de médico particular para 

comprovar a invalidez permanente, que deve ser demonstrada por Laudo 

Oficial do IML (art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74) ou, subsidiariamente, por 

perícia jurisdicionalizada. As causas que demandam de prova pericial 

fogem da competência dos Juizados, por não se coadunarem com o rito e 

os princípios norteadores." (TURMA RECURSAL ÚNICA RECURSO CÍVEL 

INOMINADO Nº 1781/2011 CLASSE II. Rel. DR. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA. Data do julgamento: 13-03-2012). III – DISPOSITIVO Posto isso, 

OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, com 

fundamento do art. 51, II da Lei 9.099/95, ante a INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA por necessidade de realização de perícia 

médica. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010682-95.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 9.456,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GRAZIELA BETÂNIA GENTIL Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT SENTENÇA Vistos em 

correição. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. A reclamante propôs a presente ação de ação declaratória de 

direitos trabalhistas em face da reclamada, requerendo de plano a 

nomeação de pessoa habilitada (Perito) para realização de Perícia Técnica 

para aferir o grau de insalubridade que são submetidos os agentes de 

saúde. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a competência dos 

Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente causas cíveis de 

menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – 

quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu 

prosseguimento, após a conciliação;” Forçoso reconhecer que somente a 

prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 

comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta forma, sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. Diante do exposto, OPINO pelo acolhimento da 

preliminar arguida na inicial e reconheço a incompetência deste juizado 

ante a necessidade de perícia técnica, e JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos moldes do artigo 485, VI, do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito titular deste Juizado Especial, para os 

fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000273-14.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARILEIDE SILVA 

COSTA Parte Ré: RÉU: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos, etc... Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO E DECIDO Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Cuida-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, 

visando à condenação do Estado de Mato Grosso para que proceda a 

internação da requerente na UTI de Hospital Público, uma vez que a rede 

pública não disponibiliza nenhuma vaga, diante da urgência que o caso 

requeria. O reclamado, devidamente citado, apresentou contestação, no 

prazo legal (ID Nº 6095970), contestando genericamente o pedido, 

alegando que a interferência do Judiciário compromete o principio da 
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universalidade do acesso a saúde, sendo necessária a prudência de 

reservar questões relacionadas a Saúde a Administração Pública, 

impugnando a aplicação de multa diária e os valores cobrados pelas 

entidades de saúde particular que não utilizam da tabela do SUS como 

parâmetro. Verifica-se que a medida liminar foi deferida conforme ID Nº 

(5840927), independentemente do parecer do NAT, tendo em vista a 

urgência da medida, atestada pelo laudos médicos acostados na peça 

inicial, existindo nos autos informação acerca do seu cumprimento com 

internação da requerente no Hospital e PSM de Cuiabá-MT. O NAT instado 

a se manifestar, informou que a solicitação da requerente tem pertinência 

e trata-se de caso de urgência, em razão do quadro ser de patologia onde 

há risco de óbito caso não seja iniciado o tratamento adequado em 

unidade de terapia intensiva, informa ainda que a requerente está 

devidamente regulada pela Central de Urgência e Emergência sob o nº 

1958810966, já transferida para o PSMC/UTI no dia 03/04/2017. No tocante 

ao pedido formulado pela parte reclamante, faz-se necessário rememorar 

o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu 

art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa 

humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à 

vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à saúde é 

concebido como direito básico de todo cidadão, sendo dever do Estado e 

de relevância pública tais serviços, de acordo com os artigos 196 e 197 

da Constituição Federal. Então vejamos: “Art. 196. A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” “Art. 197. São de relevância pública 

as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 

sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado.” É cediço, pois, que o direito à 

saúde consubstancia-se em direito indisponível, de regramento 

auto-aplicável, de maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer 

tratamento adequado às pessoas que necessitam. Destarte, é dever do 

Estado (União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde 

para todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

É pacifico na jurisprudência que é dever do Estado, lato sensu, ou seja, 

por todos os seus entes federados – União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, de assegurar o direito à saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 

196, todos da Constituição Federal, de modo solidário. Nesse sentido: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. LIMINAR CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. É 

inafastável a responsabilidade do Estado e do Município em fornecerem os 

medicamentos necessários à conservação da saúde do recorrido, em 

razão do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Concessão de 

liminar pelo juízo de primeiro grau, consistente na obrigação do recorrente 

disponibilizar o medicamento necessário para o tratamento médico do 

recorrido. Decisão de antecipação de tutela que não esbarra na proibição 

do art. 1º da Lei nº 9.494/97, pois não afronta a disposição dos artigos 5º, 

parágrafo único e 7º da Lei nº 4.384, tampouco a previsão dos artigos 1º, 

3º e 4º da Lei nº 8.437/92, haja vista que determina o fornecimento de 

medicamento. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 110017820148110011/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/04/2016, Publicado no DJE 01/04/2016) RECURSO INOMINADO - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - TRATAMENTO DE PARKINSON - 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA - 

INADMISSÍVEL A RECUSA - DEVER DE O ESTADO GARANTIR O ACESSO 

À SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É 

obrigação de o Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos 

financeiros o acesso à medicação necessária para o tratamento de 

saúde, em especial os casos mais graves. A sentença objurgada não 

merece qualquer retificação, permanecendo inalterada por seus próprios 

fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995. Recurso 

conhecido e improvido. (RI 1064/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, 

Publicado no DJE 28/03/2014) Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à 

dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. 

Assim, é imperiosa a procedência do pleito inicial, para fornecimento do 

procedimento médico que a reclamante necessita, pois provou com os 

documentos encartados aos autos a sua necessidade. DISPOSITIVO Pelo 

exposto, com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil julgo 

PROCEDENTE o pedido para RATIFICAR a Liminar de Antecipação de 

Tutela deferida nos autos conforme (ID Nº 5840927) em razão da medida 

liminar ter cumprido o objeto da Demanda. DEFIRO o Pedido de Justiça 

Gratuita da requerente. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem 

impugnação à sentença, arquive-se com as baixas necessárias. 

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães-MT, 21 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010000-43.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CIRIACO VIEIRA DE AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

ENERGISA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010000-43.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 18.352,36; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[DIREITO DO CONSUMIDOR]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BENEDITO CIRIACO 

VIEIRA DE AZEVEDO Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA S/A, ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (embargos a 

execução) propostos por em face de Energisa S/A em desfavor de 

Benedito Ciriaco Vieira de Azevedo, aduzindo, em síntese, que houve 

excesso no cálculo do autor. A parte pleiteia o recebimento da presente 

Impugnação, para que sejam acolhidos os argumentos, com a 

consequente minoração, vez que o valor equivocado apresentado pelo 

exequente a título de saldo remanescente é de R$ 8.161,97 (oito mil, cento 

e sessenta e um reais e noventa e sete centavos), sendo este o valor 

devido pela executada ao exequente seria R$ 4.850,58 (quatro mil, 

oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), já devidamente 

atualizados até janeiro 2018. É a síntese. É o relato. Fundamento e decido. 

Perfeitamente cabível na lide em questão a antecipação do julgamento, 

haja vista que o processo se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Pois bem, compulsando os autos verifico que razão cabe à 

parte embargante, ora executada, Energisa S/A, eis que apresentou 

cálculo correto no ID 8793620, informando o pagamento que foi efetuado 

em 07/07/2017, do saldo remanescente de R$ 5.098,91 (cinco mil e 

noventa e oito reais e noventa e um centavos). Não pode ser acolhida a 

alegação da parte autora de que não usufruiu dos valores de atualização 

eis que levantou o alvará da condenação inicial no valor de R$ 12.943,24 

(doze mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), 

uma vez que o levantamento foi feito por liberalidade do autor, que poderia 

ter se beneficiado das atualizações e correções se mantivesse 

depositado em juízo, na conta do processo. Desse modo, para deslinde 
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final da demanda deverá ser respeitado o cálculo da embargante. Ante o 

exposto, julgo procedente os Embargos à Execução e declaro extinta a 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, I c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, 

voltem-me os autos conclusos para a expedição dos alvarás, com 

correções, no valor de R$ 5.098,91 (cinco mil e noventa e oito reais e 

noventa e um centavos) para a parte Embargada (BENEDITO CIRIACO 

VIEIRA DE AZEVEDO) ; e o restante em favor da Embargante (Energisa 

S/A). ISENTO de custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 

9.099/90. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias. Projeto de sentença submetido à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de abril de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-54.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MUXFELDT NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377/A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000292-54.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 13.306,41; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COMPROMISSO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO MUXFELDT 

NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA EIRELI 

- ME, FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA SENTENÇA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo a análise do MÉRITO. Antecipo o mérito. Declaro a 

revelia. Do Mérito. Trata-se de ação de cobrança indenização e reparação 

por danos materiais promovida por EDUARDO MUXFELDT NASCIMENTO 

em face de Fernando Luiz Almeida ME (Alto do Céu) requerendo, em 

síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 13.306,41 

(treze mil, trezentos e seis reais e quarenta e um centavos) referente a 

contratação e prestação de serviços de carpintaria, abertura e limpeza de 

trilhas para implantação de tirolesa e outros. A parte reclamada demonstra 

que quitou somente as três primeiras parcelas, totalizando R$ 3.000,00 

(três mil reais) do total de R$ 9.375,00 e deixou de pagar pelo serviço de 

alto risco realizado na propriedade rural do requerido denominada 

Fazenda Alto do Céu, aberta à visitação na cidade de Chapada. Neste 

sentido não trouxe a reclamada argumentos e/ou fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, cingindo-se a alinhavar 

alegações sem qualquer lastro probatório. Nessa esteira, a demandada 

apenas refuta os fatos, mas não demonstra o adimplemento integral da 

obrigação. Pois bem. No caso em comento, alega o Reclamante que 

realizou serviços de carpintaria, abertura e limpeza de trilhas para 

implantação de tirolesa e outros serviços, o pagamento não foi 

concretizado, restando inadimplente a quantia de R$ 6.375,00 (seis mil 

trezentos e setenta e cinco reais) e que seria quitado de forma parcelada. 

Assim, verifico que os documentos carreados aos autos são suficientes 

para um decreto condenatório favorável à parte autora. O reclamante 

entrou em contato, confeccionou contrato de prestação de serviço, quitou 

com sua parte do contrato, ingressou com ação judicial com fito de ver 

solucionada a lide. Referente ao inadimplemento do contrato cabe o réu 

provar a falta de execução: TJ-MG - Apelação Cível AC 

10702100057042002 MG (TJ-MG) Data de publicação: 13/12/2013 Ementa: 

AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA -ALEGAÇÃO DE SERVIÇO 

NÃO PRESTADO - ÔNUS DA PROVA DO RÉU - ART. 333 , II DO CPC - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. -Havendo a 

celebração de um contrato entre as partes, para se elidir os seus termos, 

sob o fundamente de que o serviço não foi contratado e prestado, deve a 

parte que alegou fazer prova contundente a afastar a quantia cobrada. 

-Consiste em ônus do réu a apresentação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333 , II do CPC . É 

medida imperiosa determinar o pagamento de R$ 6.375,00 (seis mil 

trezentos e setenta e cinco reais) referente à indenização é clarividente 

que por conta da desídia o reclamante sofreu danos que fogem a esfera 

moral. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, 

os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Assim, com fundamento no artigo 487, I do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a 

promovida ao pagamento de R$ 6.375,00 (seis mil trezentos e setenta e 

cinco reais) com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção 

pelo INPC, a partir da data final da execução do contrato. CONDENO a 

Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Deixo de 

condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Parte superior 

do formulário Parte inferior do formulário Parte superior do formulário Parte 

inferior do formulário

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010584-13.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BATISTA ZAFRED (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO OAB - MT13179-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010584-13.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALESSANDRO BATISTA ZAFRED Parte Ré: REQUERIDO: 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para 

julgamento. DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO Em sede preliminar, a 

reclamada apresenta argumentos alusivos à carência da ação por falta de 

interesse processual – perda do objeto, já que houve transferência da 

propriedade do veículo junto ao Detran e a questão foi resolvida 
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administrativamente em 18/06/15, antes da data da propositura da 

demanda. A preliminar segue desacolhida por se confundir com o mérito, e 

com este será analisada. Superada a preliminar, passo à análise do 

MÉRITO. No mérito, a demanda é improcedente. O autor tenta demonstrar o 

dano moral a que fora submetido, porém, nada comprova aos autos . Da 

análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o 

veículo foi transferido junto ao Departamento de Trânsito em 18/06/15 às 

08:54h, conforme se verifica das fls. 21 dos autos, antes mesmo da data 

da distribuição da presente demanda que se deu em 14/06/15. Pois bem. 

Adianto que não há prova nos autos de que a reclamada tenha submetido 

a parte reclamante à situação humilhante ou vexatória. Como se sabe, o 

direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação 

de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais em virtude dos fatos alegados na inicial, 

não se admite a presunção da efetivação da situação vexatória. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a 

amparar o direito invocado. Ocorre que, in casu, não restaram 

caracterizados a ocorrência da situação vexatória que passou a parte 

reclamante, de modo que não consumado o fato a que se refere na inicial, 

inexistiu abalo moral, ou prova nos autos de constrangimento ou 

transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária, não havendo 

razão, portanto, para o deferimento da pretensão indenizatória. Ademais, 

embora se admita os transtornos e aborrecimentos ocasionados à parte 

reclamante, não há como acolher o pleito indenizatório. O ilícito não 

ultrapassou o mero aborrecimento, não tendo havido qualquer ofensa a 

atributo de personalidade. Assim, verifico não restarem preenchidos os 

requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, VI, 

do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a 

obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial. Desta feita, os 

elementos constantes na petição inicial não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

apresentados na inicial. Deixo de condenar no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-96.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEDROSO DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DA CUNHA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLOIVA ANDRADE SAMPAIO OAB - RS0031008A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000274-96.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 32.804,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADRIANO PEDROSO DE 

HUNGRIA Parte Ré: REQUERIDO: JULIO CESAR DA CUNHA LUZ Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Não havendo preliminar arguida, passo à análise 

do MÉRITO. A demanda é parcialmente procedente. Trata-se de 

reclamação cível alegando a reclamante que adquiriu da empresa 

reclamada máquinas de sorvete para comercializar dentro de seu próprio 

quintal. Discorre que as máquinas demoraram cerca de cinco meses para 

serem entregues e não foram instaladas nem qualquer técnico 

compareceu para instruir como os aparelhos funcionam. Requer o 

cumprimento da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou 

publicidade, ou seja, que seja a Reclamada condenada a cumprir o 

contrato, encaminhando ao Autor técnico habilitado para montar a máquina 

e ministrar todo o treinamento necessário à sua plena utilização. Que 

sejam definidas novas datas para a compensação de novos cheques a 

serem emitidos, devendo a compensação do primeiro cheque ser definida 

para 30 dias após o cumprimento da obrigação de montar as máquinas e 

ministrar o treinamento, e os demais nos meses subseqüentes. 

Alternativamente, o Autor requer a rescisão do contrato, com à restituição 

da quantia antecipada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mais diferença de 

ICMS nos valores de R$1.082,40 mais R$721,60, tudo com juros e 

correção monetária a partir do desembolso, e mais perdas e danos no total 

de R$7.000,00 (sete mil reais) correspondente ao que o Autor deixou de 

ganhar durante todo esse tempo com os maquinários parados e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez alega que não cabem as regras do 

CDC ao presente caso, visto que o autor não seria o destinatário final do 

produto, no caso o sorvete seria para comercializar. Tal alegação não 

prospera, eis que verificada a vulnerabilidade da parte reclamada em 

nosso ordenamento, e assim o STJ já se manifestou, consagrou-se a 

denominada “Teoria Finalista”, que assim define o consumidor: 

“destinatário fático e econômico do bem ou serviço”. É verdade que a 

teoria finalista admite flexibilização, nos termos de jurisprudência reiterada, 

com base na vulnerabilidade concreta daquele que consome. Trata-se da 

“Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada”. No caso em que o autor é 

pequeno comerciante de sorvetes, atividade que seria desempenhada 

com as máquinas adquiridas do reclamado. Assim, constatação de 

vulnerabilidade técnica para esclarecer as controvérsias relacionadas à 

dificuldade de utilização da máquina. Nesse diapasão, a empresa não 

cumpriu com sua obrigação no contrato consistente na execução e 

cumprimento do plano contratado configurando falha na prestação de 

serviços. Além disso, embora a jurisprudência já tenha apontado que o 

mero descumprimento do contrato não seja suficiente a indicar a 

caracterização do abalo extrapatrimonial, no caso em apreço entendo por 

verificada a situação ensejadora da reparação. Com efeito, tais alegações 

são corroboradas pelos documentos acostados à inicial, demonstrando 

que a autor adquiriu o produto, efetuou o pagamento, sendo que tal 

produto não foi entregue no prazo legal e, por tal razão, merece 

acolhimento seus pedidos. Nesse contexto tenho claro o dano moral 

sofrido pela parte autora, ao sentir-se prejudicada pela parte requerida, 

com a falta de zelo e desídia em revender produtos sem ter a 

disponibilidade de entrega-los, gerando falsa expectativa impedindo que a 

mesma negociasse com outras empresas. Neste sentido: REPARAÇÃO DE 

DANOS. CONSUMIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DE 

REGRIGERADOR. FUNÇÃO DISSUASÓRIA. TRANSTORNOS QUE 

ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR DO CASO CONCRETO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, CONTUDO, 

REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004482667, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 02/10/2013) grifamos 

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. DECISÃO 

AGRAVADA QUE SE MANTÉM. DECISÃO ASSIM EMENTADA: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA. 

DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. FATO QUE EXTRAPOLA O CONCEITO DE MERO 

ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL. VERBA REPARATÓRIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 

1.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE 

SE NEGA SEGUIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. 

RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 

00774511920128190021 RJ 0077451-19.2012.8.19.0021, Relator: DES. 

LUCIANO SILVA BARRETO, Data de Julgamento: 09/01/2014, VIGÉSIMA 

SEXTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 03/02/2014 
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18:14) É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, 

pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assume o risco da atividade que 

desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, conseqüentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária e 

juros legais. No mesmo sentido, diante do lapso temporal é que defiro o 

pedido para que seja restituído o valor pago pelo produto, haja vista que o 

produto adquirido já foi solicitado várias vezes para solucionar, contudo 

nunca compareceram e não há resta alternativa ao consumidor. Assim, 

comprovado o pagamento da quantia antecipada de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), resta ao Reclamado a obrigação de restituir o valor pago e 

devolver os cheques sustados pela rescisão contratual. Pertinente ao 

pedido de lucros cessantes e perdas e danos, que consistira nos valores 

que ficou impedido de auferir não pode ser acolhido, eis que não 

comprovando os lucros cessantes necessária prova da existência do 

dano efetivo para justificar a condenação. . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para CONDENAR o reclamado ao 

pagamento dos danos morais experimentados no montante de R$ 3.000,00 

(três mil reais), atualizados desde a data do arbitramento, nos termos da 

Súmula 362 do STJ, mais juros de mora a contar da data da citação, 

DETERMINAR que a Reclamada restitua o valor pago pela máquina no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com relação aos danos materiais a ser 

atualizada pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Opino pela 

improcedência do pedido de perdas e danos apresentado pela parte 

autora. Proceda a Reclamada com a entrega na Secretaria deste Juizado 

dos cheques sustados a serem devolvido à parte Autora, para o qual 

anoto o prazo de até 30 (trinta) dias, arbitro, para caso de recalcitrância, 

multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de 

descumprimento. No mesmo período de 30 dias, fica a reclamada 

autorizada a retirar, no endereço do reclamante, os produtos entregues. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. 

Projeto de sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000658-93.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ASSINATURA BÁSICA MENSAL, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. Não havendo preliminar arguida, 

passo à análise do MÉRITO. A demanda é parcialmente procedente. 

Trata-se de reclamação cível alegando a reclamante que aderiu a um 

pacote de serviços de ofertado pela Reclamada que não está sendo 

cumprido. Afirma a parte reclamante que teve o pacote de sua linha de 

telefonia móvel cobrado a maior e sofreu a alteração do plano 

unilateralmente para um plano mais abrangente. Além disso, as alegações 

fundam-se em ocorrência de prática abusiva consistente na cobrança 

indevida de valores de serviços não contratados. Pugna pela concessão 

da tutela antecipada para o fim de ter o seu nome retirado da lista de 

inadimplentes, a declaração de inexistência dos débitos das faturas nos 

valores de R$ 158,35 (cento e cinquenta e oito reais e trinta e cinco 

centavos), da fatura com vencimento em 20/10/2016, e da fatura do mês 

12/2016 no valor de R$ 239,43 (duzentos e trinta e nove reais e quarenta 

e três centavos). Requer ainda a retificação do valor das faturas dos 

meses outubro e dezembro/2016 para o valor de R$ 65,00 (sessenta e 

cinco reais), conforme contratado pela requerente. Pediu obrigação de 

fazer no sentido de cumprir com o pactuado e ofertar o pacote contratado 

no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) e a condenação da 

Requerida em reparação por danos morais. A parte reclamada por sua 

vez não logrou êxito demonstrar que a alteração do plano mais caro e 

abrangente teria sido contratado pela Reclamante. Nesse diapasão, a 

empresa não cumpriu com sua obrigação no contrato consistente na 

execução e cumprimento do plano contratado configurando falha na 
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prestação de serviços. Além disso, embora a jurisprudência já tenha 

apontado que o mero descumprimento do contrato não seja suficiente a 

indicar a caracterização do abalo extrapatrimonial, no caso em apreço 

entendo por verificada a situação ensejadora da reparação. A autora 

afirma que é cliente da requerida possuindo um pacote de telefonia para 

utilização sendo que sem qualquer justificativa recebeu cobranças a 

maior. Em que pesem as alegações da reclamada de que o autor contratou 

os serviços, bem assim, que os valores cobrados são legítimos, nada 

comprova, ônus que lhe incumbia. Por se tratar de relação de consumo, 

deveria a requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as 

alegações expendidas na peça de defesa, sendo de responsabilidade da 

ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores que busca cobrar de 

seus clientes. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS. 

INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Não 

tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de forma cabal 

e definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga cobrado na 

fatura do telefone, procedente o pedido de declaração de inexistência de 

débito e de repetição do indébito. Dano moral verificado na medida em que, 

mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a cobrança de 

serviços de internet banda larga. Valor da condenação fixado de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza 

jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da sentença, porque 

mantido o valor nela estabelecido. APELO PARCIALMENTE PROVIDO”. 

(Apelação Cível Nº 70030977664, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 28/10/2009) 

Nessa esteira, há que se acolher o pedido da parte reclamante para que a 

reclamada proceda com a retificação do valor das faturas dos meses 

outubro e dezembro/2016, conforme contratado pela, bem como proceda 

com aretificação do contrato estabelecido entre as partes, nos moldes do 

plano contratado pela reclamante, ou seja, assinatura de plano controle, 

com ligações ilimitadas de Claro para a Claro e internet de 2GB, no valor 

mensal de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) mensais. É evidente que há, 

nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos 

tratam de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente 

da má prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a “responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo 

do elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o 

fato de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em 

massa, responsável pela despersonalização ou desindividualização das 

relações entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em 

um pólo, e compradores e usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, 

Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano moral que lhes forem 

causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência de 

três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. Cumpre anotar 

que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa evidente no 

art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, 

o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, 

preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, 

incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. A incidência das 

regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de consumo sob exame 

a responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando 

legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de seu 

fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. Assim, descura a operadora de telefonia de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. . Ressalte-se que a 

parte reclamante não trouxe aos autos qualquer extrato que 

demonstrasse que seus dados foram inseridos indevidamente nos órgãos 

de proteção ao crédito. Entretanto, a notificação que informa que os dados 

serão encaminhados aos órgãos restritivos demonstra a ameaça que a 

parte autora sofreu e precisou ajuizar a presente demanda para ter 

solucionado sua lide. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para CONDENAR o reclamado ao pagamento dos danos morais 

experimentados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados 

desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais 

juros de mora a contar da data da citação, DETERMINAR que a Reclamada 

cumpra o contrato nos seus exatos termos, solucionando a falha na 

prestação do serviço contratado, para manter o contrato conforme 

contratado, ou seja, DETERMINAR à Reclamada a proceder com a 

retificação do valor das faturas dos meses outubro e dezembro/2016, com 

vencimentos em 20/10/16 e 15/12/16 para o valor de R$ 65,00 (sessenta e 

cinco reais). Proceda a Reclamada com a entrega de novo chip com o 

fornecimento dos serviços na linha da autora conforme contrato celebrado 

pela Autora, para o qual anoto o prazo de 10 (dez) dias, arbitro, para caso 

de recalcitrância, multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o 

caso de descumprimento. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 
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das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 CPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-65.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDER HENRIQUE CUSTODIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO OAB - MT12216/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000537-65.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDER HENRIQUE CUSTODIO Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do MÉRITO. A demanda é 

parcialmente procedente. Cuida-se de reclamação que versa sobre 

descumprimento de obrigação consistente na omissão da reclamada em 

proceder a baixa do gravame que consta do documento do veículo. Pediu, 

em antecipação da tutela, provimento para determinar a baixa do gravame 

e, ainda, condenação por danos morais. Não tendo sido arguidas 

questões preliminares e não havendo provas a produzir em audiência, 

autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 373, I do CPC. 

No mérito, a pretensão é procedente. Com efeito. Verificam-se de todos os 

comprovantes trazidos aos autos que o veículo fora quitado, não havendo 

que se falar em óbice na baixa do gravame. De fato, a peça de defesa 

finca-se na informação de que a baixa do gravame ocorreu por erro 

humano, havendo, portanto, reconhecimento do pedido da autora de que 

não houve a baixa do gravame. Sabido, consabido e ressabido que uma 

vez adimplida a obrigação de uma das partes contraentes, à outra 

competira cumprir a sua. No caso dos autos, o autor efetuou o pagamento 

da integralidade do valor acertado, de maneira que efetuou a sua 

obrigação de pagar a tempo, modo e forma estabelecidos; todavia, a 

instituição reclamada não o fez, tanto que o documento que instrui a inicial, 

o Certificado de registro e Licenciamento do Veículo – CRLV ainda consta 

o gravame, o que não encontra justificativa na seara do ordenamento 

jurídico. Daí porque o direito deve-lhe socorrer para que exarar provimento 

determinativo do cancelamento do gravame. De outra banda, mesmo 

salientando que, em linha de princípio, descumprimento contratual, por si 

só, não geraria direito à reparação de ordem moral, o caso presente, 

diversamente, assume colorido tão intenso que autoriza a reparação 

respectiva. A tônica que este Juízo tem adotado é de conferir uma visão 

restritiva ao dano moral, de maneira a admiti-lo se e quando houver afronta 

ao comando do art. 5º, X da Constituição Federal, é dizer, nas hipóteses 

de violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, 

valores que guardam estreita relação com o princípio da dignidade da 

pessoa humana. A reclamada desconsidera o direito da outra parte ao 

descurar do princípio da boa-fé objetiva, do que é dever tributário o dever 

de cooperação que se estabelece entra partes contratantes, que, no caso 

sob exame, extrapola seriamente, porquanto não é razoável submeter a 

autora à expectativa de que sponte sua a demandada vá cumprir com o se 

obrigou, mormente quando se abre a possibilidade de a autora arriscar-se 

a perder um negócio por fato que se atribui exclusivamente à demandada. 

Enfim, para que se venha a reputar ilícita determinada conduta, é 

necessário que, segundo um juízo de razoabilidade, autorize a verificação 

de um comportamento grave que indique, de modo claro, que restaram 

superados todos os limites do razoável no comportamento da parte contra 

a qual se alegue a ofensa ao direito, ofendendo, dessa modo, a dignidade 

da pessoa humana. É a hipótese concreta vertida nos autos. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Orientando-se pelos princípios de sobredireito, estabeleço a quantificação 

do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No que pertine ao pedido 

apresentado pela Reclamada de condenação da parte Reclamante em 

litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que tal situação não restou 

caracterizada nos autos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de reparação pelos 

danos morais suportados no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e DETERMINAR 

que a Reclamada proceda, imediatamente, à baixa do gravame que consta 

do CRLV do veículo do autor, Placa OBH9297, Renavam 597385920. Para 

caso de recalcitrância, arbitro multa em valor único de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Opino pela improcedência dos pedidos de litigância de má-fé 

apresentado pela autora. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 CPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-41.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA RAQUEL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010360-41.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 9.456,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: QUEILA RAQUEL DE FIGUEIREDO Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte 
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reclamante contra sentença proferida no presente feito. Em breve síntese 

da lide cuida-se de ação ordinária de cobrança de direitos trabalhistas, 

pleiteando adicional de insalubridade, motivo pelo qual requereu a 

realização de perícia técnica e a procedência dos pedidos. A audiência de 

conciliação foi designada para a data de 19 de Julho de 2016, porém a 

parte reclamante esteve ausente na audiência conciliatória. Conforme 

enunciado 28 Fonaje o processo foi extinto e a parte condenada no 

pagamento de custas. Alega a parte embargante a ocorrência de omissão 

na sentença uma vez que não houve apreciação do pedido de justiça 

gratuita. Compulsando os autos, é mister o conhecimento dos presentes 

embargos, eis que são tempestivos. Relatei o necessário. Decido. A 

embargante aponta a existência de omissão sentença supra mencionada, 

afirmando que o magistrado deixou de analisar o pedido de justiça gratuita. 

Pois bem, em análise detida dos autos, observo que na sentença ora 

embargada existe vício de omissão que deverá ser sanado neste momento 

processual. Quando da prolação da r. sentença embargada, vislumbro que 

a douto magistrado, uma vez que na sentença proferida nos autos houve 

a condenação de custas a parte reclamante. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência 

decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do 

CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla 

Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

setembro de 2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito”Grifonosso.” Logo, por pertinência deve ser acrescentada na 

sentença a análise do pedido de justiça gratuita. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, acostando declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante de incapacidade 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Diante do Exposto, 

nos termos da fundamentação, opino pelo conhecimento dos presentes 

embargos de declaração e opino pelo PROVIMENTO do recurso para 

acrescentar, no corpo da sentença proferida a analise do pedido de 

justiça gratuita supra. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010299-83.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DA SILVA PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010299-83.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 7.058,76; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ORLANDO DA SILVA PONTES 

Parte Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de prova em audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. O executado realizou o pagamento da 

condenação (ID 11204806) e a parte exequente concordou com os 

valores e deu quitação (ID 11671495), assim como foi expedido Alvará 

Eletrônico n° 389593-9/2018 (ID 12288774). Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 413 de 846



remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010265-16.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANE LUCIA JABRA ANFFE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010265-16.2013.8.11.0024; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, COBRANÇA INDEVIDA DE 

LIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANE LUCIA 

JABRA ANFFE Parte Ré: REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos em 

Sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. Compulsando os autos 

consta que foi realizado Depósitos judiciais (ID 1131440) e (ID 1131458) 

além do Bacen Jud (ID 1131466), sendo que os valores foram levantados 

integralmente pela parte exequente mediante Alvarás Eletrônicos (ID 

1131448; ID 1131462; ID 3267652 e ID 12290592) respectivamente. Sobre 

o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-37.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010466-37.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 16.595,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RONEI JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos em Sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. O executado efetuou o Depósito Judicial (ID 5902670) e opôs 

os Embargos à Execução (ID 5902662) que foram extintos sem julgamento 

do mérito (ID 8705983). Desse modo, o executado interpôs Recurso 

Inominado (ID 9191297) que perdeu seu objeto, ante a concordância do 

exequente em relação ao excesso de execução (ID 9561037). Com a 

subida dos autos a Turma Recursal, o Relator confirmou a ausência de 

interesse recursal e determinou o retorno dos autos ao feito de origem (ID 

11641385). Consequentemente foi deferida a expedição de Alvará tanto 

em favor do exequente quanto do executado (ID 11730736). Assim sendo, 

houve a expedição do Alvará Eletrônico n. 384958-9/2018 em favor do 

exequente (ID 11931233) e Alvará Eletrônico n. 389932-2/2018 em favor 

do executado (ID 12291369), resultando no levantamento integral dos 

valores depositados nos autos. Sobre o tema existem inúmeros julgados 

no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS 

PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

(ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de saldo devedor de 

contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos termos acordados, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II 

e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação 

da obrigação ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a 

extinção total da dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

08/11/2017) ________________________________________ APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO 

DE LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do 
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Código de Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for 

satisfeita. (Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, 

Publicado no DJE 07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010038-55.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DULCELINO DE PONTES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010038-55.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DULCELINO DE 

PONTES SILVA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência, nos termos do art. 355, I do NCPC. PRELIMINAR – 

GARANTIA DO JUÍZO É importante ressaltar, que o embargo a execução é 

único meio de defesa do devedor quando se encontra sofrendo execução 

no Juizado Especial Cível. A leitura dos dispositivos legais sobre tal 

instrumento processual deve ser guiada por este aspecto, que é corolário 

do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inc. LV, 

da CRFB/88). Não obstante, o art. 2º da Lei nº 9.099/95 estabelece que o 

processo nos Juizados Especiais Cíveis se “orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação”. Neste sentido, visando à simplicidade, a informalidade e a 

celeridade, dever ser observada a norma do art. 914 do NCPC, segundo a 

qual “o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá opor-se à execução por meio de embargos”. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os embargos são 

procedentes. No caso, alega a parte Reclamada, ora Embargante, causa 

extintiva da obrigação nos moldes do art.52, inciso IX, alínea ”d”, tendo em 

vista que o embargado equivocou-se nos cálculos em relação ao valor da 

condenação e a data da inclusão no cadastro de inadimplentes. Pleiteia o 

reclamante, ora embargado o recebimento de saldo remanescente no valor 

de R$ 7.407,98 (sete mil quatrocentos e sete reais e noventa e oito 

centavos). Que a Turma Recursal reformou a sentença, sendo o juiz 

relator vencido, pelo voto do 1º e 2º vogal que declararam a obrigação de 

pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) conforme (ID Nº 9652402) 

e não R$ 10.000,00 (dez mil reais) do voto vencido do relator considerado 

pelo embargado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos 

em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA 

ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: 1º 

Vogal: Exmo(a). Sr(a). DRA. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA: Pediu 

vênia a Douta Relatora, a fim de Dar Parcial Provimento ao Recurso e fixar 

os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil) reais. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a). 

DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Acompanha o Primeiro Vogal. Vistos, 

relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora 

proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO 

E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A 

RELATORA, NO TOCANTE AO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS 

MORAIS. Equivocou-se ainda o embargado em relação a data de inclusão 

no cadastro de inadimplentes que ocorreu em data de 21/02/2012 e não na 

data de 15/01/2012, conforme extrato (ID Nº 1152331). Ressalta-se ainda 

que o pagamento da obrigação ocorreu de forma espontânea e no prazo 

legal pela reclamada, ora embargante (ID Nº 9775644), não incidindo assim 

a multa de 10 % prevista no art. 523, § 1º do NCPC, pleiteada nos cálculos 

do reclamante, ora embargado. Assim assiste razão ao embargante, em 

relação ao valor da execução, que corresponde ao valor depositado 

espontaneamente em data de 05/09/2017 no valor de R$ 10.216,32 (dez 

mil duzentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) , não havendo 

saldo remanescente como alega o embargado. Desse modo, é medida 

imperiosa acolher o recurso, uma vez que o obrigação já foi satisfeita pelo 

embargante, estando assim extinta a obrigação. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, opino pelo recebimento e ACOLHIMENTO da pretensão posta nos 

Embargos à execução interposto por BANCO BRADESCARD S.A, para 

reconhecer que a execução está satisfeita, estando extinta a obrigação, 

não existindo saldo remanescente a receber pelo embargado, ORDENO a 

restituição integral ao embargante do deposito em garantia, por meio de 

expedição de alvará. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-29.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANER LUCAS ALVES 37253424824 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000078-29.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 40.302,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ATOS 

UNILATERAIS, AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO, CORRETAGEM, BENFEITORIAS, 

ARRAS OU SINAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, Ato / Negócio Jurídico]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DANER LUCAS ALVES 

37253424824 Parte Ré: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. PRELIMINAR OPINO 

pela rejeição da preliminar de não cabimento de ação monitória em face do 

município, tendo em vista a resolução n° 004/2014/TP dispôs sobre os 

procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 

12.153/2009, e estabeleceu a possibilidade de tramitação de monitórias 

nos juizados de Fazenda Pública, razão pela qual rejeito a preliminar. 

OPINO pela rejeição da preliminar de falta de documentos necessários 

para propositura da ação monitória, tendo em vista que os documentos 

constantes nos autos são suficientes para o deslinde da Demanda. Passo 

ao exame do MÉRITO. Os pedidos são parcialmente procedentes. Trata-se 
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ação monitória proposta por DANER LUCAS ALVES em desfavor de 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, visando receber valores 

referentes a serviços de transporte prestados a Secretaria de Educação 

do Município. Alega que foi vencedor do processo licitatório modalidade 

Convite nº 016/2013, para prestar serviços de transportes ao município, 

através do Contrato de Prestação de serviços nº 033/2013 (Ids 4755765e 

4755780), locando uma caminhonete F-4000 para atender as 

necessidades da prefeitura junto a Secretaria de Educação, tendo o 

contrato inicio em data de 20/05/2013 com término para data de 

20/05/2014 (13 parcelas), pelo valor mensal de R$ 6.648,33 (seis mil 

seiscentos e quarente e oito reais e trinta e três centavos). Alega ainda 

que cumpriu integralmente a sua parte do contrato firmado com o 

reclamado, entregando o veículo para atender as necessidades do 

município, sendo que o reclamado por sua vez cumpriu o contrato em dia 

até o oitavo mês, sendo que deixou de quitar os últimos 05 (cinco) meses 

(janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2014) conforme notas fiscais 

constantes nos autos (Ids, 4755911 e 4755929). O contrato firmado com o 

reclamado e as notas fiscais, cumpriram todas as formalidades 

burocráticas orçamentaria, havendo dotação orçamentária especifica, 

atestadas, empenhadas e cumpridas às demais formalidades legais 

importando dizer que o reclamado tinha dotação orçamentária específica 

do ano de 2013 para a contratação através da Unidade Administrativa 07 

– Secretaria Municipal de Educação - Projeto de Atividade nº 

07.001.12.361.0097.1.029 – Transporte Escolar – Natureza da despesas: 

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Que no 

término do contrato além da pendência financeira de R$ 33.241,65 (trinta e 

três mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos) 

referente a locação do veículo, a reclamada entregou o veículo em data de 

27/06/2014, totalmente destruído, motor fundido e sem nenhuma 

manutenção, sendo que para o conserto foi obrigado agastar R$ 7.060, 52 

(sete mil e sessenta reais e cinquenta e dois centavos) conforme 

orçamentos constante dos autos (ID Nº 4755986, 4756011, 4756045, 

4756068 e 4756089). Que Notificou o reclamado diversas vezes para 

quitar o débito, mas as tentativas foram infrutíferas conforme (IDs. Nº 

4755986, 4756089 e 4756112). O Reclamado devidamente citado e 

intimado para audiência de conciliação, esteve ausente, mas apresentou 

contestação nos autos, o que não ilide o DECRETO SUA DE REVELIA. 

ENUNCIADO 78- O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não 

dispensa o comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos 

da revelia (Aprovado no XI Encontro, em Brasília- DF) Em que pese a 

ausência do reclamado na audiência de conciliação, o Reclamado na pela 

contestatória alegou que desconhece a dívida e que não existe nada em 

nome do reclamante nos restos a pagar na secretaria de finanças do 

município, não localizou as notas fiscais em seu sistema e se recusa a 

reconhecer o débito, alegando ainda que a gestão anterior sofreu 

intervenção do Tribunal de Contas do Estado, pela falta de seriedade no 

trato com a coisa publica, razão pela qual, não há documentos , 

empenhos, etc., sobre prestação de serviços, presumindo-se que tais 

serviços não ocorreram, requer a improcedência do pedido. Pois bem. 

Compulsando a documentação ora juntada aos autos vislumbro que o 

Reclamante comprovou a relação jurídica com o reclamado através de 

contrato de prestação de serviços, Atestado de Capacidade Técnica, 

Termo de entrega de veículo ao município, notas fiscais e demais s 

documentos juntados nos autos se desincumbindo nos termos do art. 373, 

I do NCPC. Com isso reconheço que o reclamante é credor das 

importâncias constantes nas Notas fiscais: NF 09 - R$ 6.648,33; NF 10 - 

R$ 6.648,33; NF 11 - R$ 6.648,33; NF 12 - R$ 6.648,33 e NF 13 - R$ 

6.648,33, perfazendo o valor total de R$ 33.241,65 (trinta e três mil 

duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos). Em relação 

ao conserto do veículo reconheço as despesas constantes nos 

documentos fiscais (ID Nº 4756045-pag.3) no valor de R$ 1.500,00 (um mil 

e quinhentos reais) e (ID Nº 4756068-pag.1) no valor de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), perfazendo o valor total de R$ 3.000,00 (três mil 

reais). Concluindo diante dos fatos expostos tenho que é medida 

imperiosa determinar o pagamento de R$ 36.241,65 (trinta e seis mil 

duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos). 

DISPOSITIVO Assim, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da 

demanda para CONDENAR a promovida, ao pagamento de R$ 36.241,65 

(trinta e seis mil duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco 

centavos), com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês e correção 

pelo INPC, a partir da data de vencimento de cada nota fiscal. DECRETO a 

revelia do reclamado. Cite-se o reclamante a apresentar o cálculo 

corrigido, após cite-se a reclamada para em 03 (três) dias quitar o débito 

corrigido monetariamente, ou oferecer bens a penhora. Garantido o juízo 

poderá a executada oferecer embargos, observando-se o disposto no art. 

53, §2.º da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. (REQUERIDO)

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000133-77.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 8.019,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VAGNER DE 

JESUS BATISTA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: CASA BAHIA 

COMERCIAL LTDA., MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO 

Não merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto 

não se trata de causa complexa que demandaria realização de prova 

pericial, estando, aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao 

deslinde da causa. Superada a preliminar arguida, passo à análise do 

MÉRITO . A demanda é parcialmente procedente. Cuida-se de reclamação 

em que a causa de pedir reside na alegação de falha na prestação de 

serviços. A parte reclamante demonstra a aquisição de um aparelho 

microondas, em 19/12/14 da marca Midea Modelo MTAE2 Lica, espelhado, 

20 lts fabricado pela Segunda Reclamada e vendido na loja da Primeira 

Reclamada, conforme aponta a nota fiscal emitida anexada à inicial. 

Restou demonstrado pela reclamada que o refrigerador adquirido estava 

impróprio para o fim que se destina, sendo que a assistência técnica por 

diversas vezes foi chamada, mas não atendeu o pedido e o problema não 

foi solucionado. Assim, caracterizado o desatendimento ao que prescreve 

o texto legal, ou seja, a solução do vício no prazo de 30 (trinta) dias gera 

ao consumidor, ora reclamante, o direito a valer-se de uma das 

alternativas previstas no §1º, do art. 18 do CDC (a substituição do produto 

por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (inciso I); a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II) ou ainda o abatimento 

proporcional do preço (inciso III). Diante do lapso temporal é que defiro o 

pedido para que seja restituído o valor pago pelo produto, haja vista que o 

produto adquirido já foi solicitado várias vezes para assistência técnica 

resolver, contudo nunca compareceram e não há resta alternativa ao 

consumidor. Quanto ao dano moral aventado, igualmente sorte lhe aponta. 

Ora, configurada na hipótese dos autos a má prestação do serviço, de 

sorte que a consequência é a caracterização do dano moral. Nesse 

sentido, inclusive já se manifestou a Turma Recursal: RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - ART. 18 DO CDC - 
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VÍCIO DO PRODUTO NÃO SOLUCIONADO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMENTROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Na responsabilidade por vício do 

produto o comerciante responde solidariamente com o fabricante. Se o 

fabricante trata com descaso o problema de vício apresentado no celular 

adquirido pelo consumidor, configurada está a má prestação do serviço. O 

valor da indenização deve ser fixado dentro dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (RNEI, 3103/2010, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

25/03/2011, Data da publicação no DJE 27/04/2011) RECURSO INOMINADO 

- VICIO DO PRODUTO NÃO SANADO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - 

CONFIGURADA - DANOS MORAL E MATERIAL - CARACTERIZADOS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E 

IMPROVIDOS. Na responsabilidade por vício do produto, o fornecedor 

responde solidariamente com o fabricante. Configura má prestação do 

serviço e caracteriza abalo moral, bem como direito a restituição do valor 

desembolsado, produto que apresenta vicio de qualidade dentro do prazo 

de garantia, sendo encaminhado para reparos, mas não tem o problema 

solucionado, mesmo após decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias, fato 

que privou consumidor de fazer uso regular do bem adquirido. Mantém-se 

a indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (RNEI, 3587/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/04/2012, Data da 

publicação no DJE 09/05/2012) De mais a mais, vale observar que o dano 

se caracteriza na forma in re ipsa, prescindindo de provas a respeito. 

Nesse sentido, colhe-se: RECURSO INOMINADO - DEFEITO DO PRODUTO - 

VÍCIO NÃO SANADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. 

DESNECESSIDADE DE PROVA DO DANO - REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- 

Os danos morais se consubstanciaram nos constrangimentos e 

dissabores vivenciados pelo autor, em razão da privação do produto 

adquirido, bem como pelo descaso da recorrente na condução do 

problema. 2- Dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação do 

prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta. 3- Redução 

do valor indenizatório fixado no decisum, a fim de adequá-lo aos 

normativos da proporcionalidade e da razoabilidade. (RNEI, 2209/2007, DR. 

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do 

Julgamento 11/10/2007, Data da publicação no DJE 25/10/2007) RECURSO 

INOMINADO - DEFEITO DO PRODUTO - VÍCIO NÃO SANADO - DIREITO A 

SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (RNEI, 2162/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS 

NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 13/03/2012, Data da 

publicação no DJE 26/03/2012) Esses os fundamentos que apontam a 

caracterização do abalo extrapatrimonial. Para o fim de se alcançar o 

quantum da fixação da indenização imprescindível o atendimento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não se afastar 

da sua dúplice finalidade, que é não caracterizar o enriquecimento ilícito de 

quem é indenizado e nem assim deixar de impor o caráter pedagógico ao 

ofensor. Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral 

experimentado pela parte no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Diante dos argumentos deduzidos e dos elementos verificados não há 

outra solução que não a de procedência parcial do pedido de danos 

materiais contido na inicial, para condenar a parte reclamada restituir o 

valor do aparelho R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) a ser 

atualizado, sendo que os demais pedidos de danos materiais não restaram 

devidamente comprovados documentalmente. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, 

o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do 

STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ), bem como ao valor de R$ 299,00 (duzentos e 

noventa e nove reais), com relação aos danos materiais na forma simples 

a ser atualizada pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo 

(01/08/14) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. RATIFICO a tutela deferida. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito ito
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RUBENS CESAR CARVALHO GALVAO (EXEQUENTE)
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TELMA PINHEIRO TORRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000453-30.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 22.345,93; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: RUBENS CESAR CARVALHO GALVAO Parte Ré: 

EXECUTADO: TELMA PINHEIRO TORRES Vistos em Sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

solucionado. O acordo realizado na audiência de conciliação (ID 

10706640) foi devidamente homologado (ID 10940217). Posteriormente, o 

exequente informou o descumprimento do acordo (ID 11863701) o que 

gerou a conversão da ação de cobrança em cumprimento de sentença e 

intimação da parte para quitar voluntariamente o débito (ID 12101420). No 

entanto, o exequente no ID 12283538 informou que a executada o 

procurou extrajudicialmente e efetuou o pagamento do valor atrasado, 

requerendo, portanto, o arquivamento dos autos devido a quitação da 

dívida. Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 
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devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010000-09.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WELLINGTON ALVES 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação de indenização proposta por Wellington 

Alves da Silva em face de Banco Santander (Brasil) S/A. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram (ID 1177713) e a quitação foi 

realizada na conta informada pelo autor, conforme minuta de acordo. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de Abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA JUCELIA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000568-51.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.174,52; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NATALIA JUCÉLIA DE JESUS 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois embora a reclamante tenha 

acostado nos autos Declaração de Hipossuficiência, não acostou 

comprovante de incapacidade financeira. Não havendo preliminar arguida, 

passo à análise do MÉRITO. A demanda é procedente. Cuida-se de ação 

em que a alegação funda-se em falha na prestação de serviços em 

decorrência de desconto indevido de aluguel de um serviço, uma vez que 

mesmo tendo realizado o cancelamento em seguida, foi surpreendido com 

o desconto diretamente em sua conta no valor de R$ 87,26 (oitenta e sete 

reais e vinte e seis centavos). Pugna restituição do valor em dobro bem 

como condenação por danos morais. Por se tratar de relação de consumo, 

deveria a requerida ter produzido prova no sentido de corroborar as 

alegações expendidas na peça de defesa, sendo de responsabilidade da 

ré prezar pela segurança dos contratos e da prestação dos serviços. Em 

que pese as alegações da reclamada de que a autora utilizou dos 

serviços que, bem assim, que os valores cobrados são legítimos, nada 

comprova. A autora colaciona números de protocolos que não foram 

impugnados e tampouco apresenta as gravações para corroborar suas 

alegações, ônus que lhe incumbia. Nesse contexto tenho claro o dano 

moral sofrido pela parte autora, ao sentir-se ludibriada pela requerida que 

passou a exigir pagamento de faturas após pedido de cancelamento, 

mesmo com os serviços bloqueados, conforme se denota das faturas que 

não possuem utilização dos serviços. É evidente que há, nesses casos, 

falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não 

zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assume o 

risco da atividade que desempenha, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, 

deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Resta quantificar o dano moral. 4. A reparação 

moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento 

o c o r r i d o ,  b e m  c o m o  t o r n a r  e f e t i v a  a  f u n ç ã o 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 
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ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Recomenda-se que tenha como padrão do legitimado o homo medius, que 

“... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do estóico ou 

do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, 

para CONDENAR o reclamado ao pagamento dos danos morais 

experimentados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados 

desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais 

juros de mora a contar da data da citação, bem como CONDENA-LA ao 

pagamento do valor de R$ 174,52 (cento e setenta e quatro reais e 

cinquenta e dois centavos), com relação aos danos materiais, já na forma 

dobrada, a ser atualizada pelo índice INPC, a partir da data do efetivo 

prejuízo (pagamento) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE FREITAS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000113-86.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, CANCELAMENTO DE VÔO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCIANE FREITAS ASSIS Parte 

Ré: REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

de indenização proposta por Franciane Freitas Assis em face de Gol 

Linhas Aéreas S/A. Analisando os autos, observa-se que as partes 

transigiram (ID 12566642) e a quitação foi realizada na conta informada 

pela autora, conforme minuta de acordo. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-47.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MAGNO PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010045-47.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 18.445,17; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONSÓRCIO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROBERTO MAGNO PINTO DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA. Vistos em sentença. Trata-se de Embargos de Declaração oposto 

por CNF - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL, em face de 

ROBERTO MAGNO PINTO DA SILVA em razão da sentença proferida. No 

presente recurso a embargante alega omissão quanto ao índice de 

correção monetária a ser aplicado ao caso em tela. Compulsando os 

autos, é mister o conhecimento dos presentes embargos, eis que são 

tempestivos. Relatei o necessário. Decido. Em analise detida dos autos, 

observa-se que na sentença ora embargada não há informação de qual 

índice deverá ser utilizado para a correção monetária do valor discutido. 

Desta forma, o incide que deverá ser utilizado é o INPC que melhor reflete 

a desvalorização da moeda, além de ser o índice utilizado pelo Egrégio 

TJMT, conforme se segue: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO 

DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - TERMO INICIAL 

DEVOLUÇÃO PARCELAS PAGAS - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL JUROS MORA - MULTA CONTRATUAL - PRECEDENTES DO 

STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A restituição de valores 

adimplidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio é devida, 

porém não de imediato e sim em até 30 (trinta) dias contados do prazo 

previsto, contratualmente, para o encerramento do plano. Em se tratando 

de devolução de parcelas de consórcio, deve-se aplicar o INPC como 

índice de correção monetária (STJ - AgRg no REsp 324.147/SP e REsp 

60.292/GO). A data de incidência dos juros de mora conta-se a partir do 

trigésimo dia do encerramento do grupo consorciado, data que se pode 

considerar que a administradora estaria em atraso. Nos contratos de 

consórcio, as multas de mora decorrentes do inadimplemento de 

obrigações não poderão ser superiores a 2% (dois por cento) do valor da 

prestação (CDC, art. 52, § 1º). (Ap 93961/2011, DES. MARCOS 

MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/01/2012, Publicado no DJE 26/01/2012) DISPOSITIVO. Diante do 

Exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo conhecimento dos 

presentes embargos de declaração e opino pelo PROVIMENTO PARCIAL 

do recurso apenas para alterar, na parte dispositiva da sentença, a 

omissão quanto ao índice de correção monetária: “Posto isto, 

considerando o expendido e os princípios gerais do Direito, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos exatos termos do 

artigo 487, I, do CPC/2015, para CONDENAR o Requerido 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. a restituir ao Autor 

ROBERTO MAGNO PINTO DE SOUZA, o valor de R$ 3.173,50. (Três mil 

cento e setenta e três reais e cinquenta centavos), valor que deverá ser 

reajustado monetariamente pelo INPC e com juros de 1% ao mês, sendo 

ambos a partir desta condenação”. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de 
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acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-24.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000143-24.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 20.111,67; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCILENE DIAS NEVES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de recurso de embargos 

de declaração com efeitos infringentes interposto pela parte reclamada 

Telefônica Brasil S.A contra sentença proferida no presente feito. Em 

breve síntese alega à parte embargante a ocorrência de omissão na 

sentença uma vez que não houve fundamentação referente os danos 

morais arbitrados. Tem-se que a pretensão é rever a matéria decidida. 

Enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir questões já 

apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a 

responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivos suficientes para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma 

fundamentada e desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, 

pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, 

portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer 

dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e 

argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao 

exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: 

Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência 

dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos 

de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Egrégios Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão 

anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com 

inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração, porque 

são tempestivos e no mérito OPINO PELO NÃO PROVIMENTO. Sem custas 

e honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo 

para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000035-92.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORREA PACHECO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000035-92.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 11.357,44; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, 

ANULAÇÃO, ASSUNÇÃO DE DÍVIDA, Ato / Negócio Jurídico]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: HELIO CORREA PACHECO FILHO 

Parte Ré: REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A., TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita, pois embora a reclamante tenha acostado nos autos Declaração 

de Hipossuficiência, não acostou comprovante de incapacidade 

financeira. Não havendo preliminar arguida, passo à análise do MÉRITO. A 

demanda é parcialmente procedente. Trata-se de reclamação cível 

alegando a reclamante que aderiu a um pacote de serviços ofertado pela 

Reclamada que não está sendo cumprido. Afirma a parte reclamante que 

possuía um plano Smart Vivo 2GB – no valor mensal de R$ 169,99 (cento 

e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) e foi unilateralmente 

alterado para um plano mais caro e abrangente, sem sua previa 

notificação. Afirma que no período de setembro/2015 a outubro/2016 

sofreu cobranças de taxas e valores de serviços que não foram 

contratados, totalizando R$ 678,72 (seiscentos e setenta e oito reais e 

setenta e dois centavos). As alegações fundam-se em ocorrência de 

prática abusiva consistente na cobrança indevida de valores de serviços 

não contratados. Pugna pela restituição do valor indevidamente cobrado 

na forma dobrada acrescido de juros e correção, no montante de R$ 

1.357,44 (um mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos) e condenação da reclamada em reparação por danos morais. A 

parte reclamada por sua vez não logrou êxito demonstrar que a alteração 

do plano mais caro e abrangente teria sido contratado pela parte 

Reclamante. Nesse diapasão, a empresa não cumpriu com sua obrigação 

no contrato consistente na execução e cumprimento do plano contratado 

configurando falha na prestação de serviços. Além disso, embora a 

jurisprudência já tenha apontado que o mero descumprimento do contrato 

não seja suficiente a indicar a caracterização do abalo extrapatrimonial, no 

caso em apreço entendo por verificada a situação ensejadora da 

reparação. A autora afirma que é cliente da requerida possuindo um 

pacote de telefonia para utilização sendo que sem qualquer justificativa 

recebeu cobranças a maior. Em que pesem as alegações da reclamada de 

que o autor contratou os serviços, bem assim, que os valores cobrados 

são legítimos, nada comprova, ônus que lhe incumbia. Por se tratar de 

relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido 

de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO 
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CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de 

forma cabal e definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga 

cobrado na fatura do telefone, procedente o pedido de declaração de 

inexistência de débito e de repetição do indébito. Dano moral verificado na 

medida em que, mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a 

cobrança de serviços de internet banda larga. Valor da condenação 

fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como 

observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da 

sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) Nessa esteira, há que se acolher o 

pedido da parte reclamante para que a reclamada proceda com restituição 

em dobro do valor cobrado. É evidente que há, nesses casos, falha na 

prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela 

qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco 

da atividade que desempenham, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, 

deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano moral que lhes forem causados. O direito à 

reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão 

bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Cumpre anotar que o caso em tela trata de 

relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má 

prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa evidente no art. 186 

ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. A incidência das 

regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de consumo sob exame 

a responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando 

legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de seu 

fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” Nenhuma prova é acostada pelo demandado 

de modo a convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só 

documento traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na 

avença. Assim, descura a operadora de telefonia de seu dever de 

lealdade, que está vinculada ao princípio da boa-fé, sendo oportuno citar 

Cláudia Lima Marques, que assim define tal princípio: “significa atuação 

refletida, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas 

expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem qualquer lesão ou desvantagem excessiva, 

cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes” (Contratos 

no Código de Defesa do Consumidor, 5ª ed., RT, p. 216. O serviço, assim, 

qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança 

esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito 

do Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. . No que pertine ao 

pedido de restituição das quantias exigidas nas faturas de janeiro e 

fevereiro/2017, não podem ser analisado, eis que não fazem parte do 

objeto da demanda, havendo necessidade de interposição de outra 

reclamação para discutir tais faturas. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, para CONDENAR o reclamado ao pagamento dos 

danos morais experimentados no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

atualizados desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do 

STJ, mais juros de mora a contar da data da citação, DETERMINAR que a 

Reclamada cumpra o contrato nos seus exatos termos, solucionando a 

falha na prestação do serviço contratado, para manter o contrato 

conforme contratado, bem como CONDENA-LA ao pagamento do valor de 

R$ 1357,44 (um mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos), com relação aos danos materiais, já na forma dobrada, a ser 

atualizada pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo 

(pagamento) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Proceda a Reclamada com a liberação do chip com o fornecimento 

dos serviços na linha da autora liberação imediata do n.º 65 9 9976-0077 

conforme contrato celebrado pela Autora, para o qual anoto o prazo de 25 

(vinte e cinco) dias, arbitro, para caso de recalcitrância, multa no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento. INDEFIRO o 

pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 CPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010283-32.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE LIMA DA ROSA OAB - MT18511/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A 

(REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

RENATA SOUSA DE CASTRO VITA OAB - BA0024308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010283-32.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ALIANCA 

ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A Vistos etc. Tratam-se 

de recursos de embargos de declaração com efeitos infringentes 

interpostos tanto pela parte Requerente quanto pela parte Requerida. Em 

apertada síntese alega à parte requerente a ocorrência de omissão na 

sentença, uma vez que não houve fundamentação referente os danos 

materiais e a parte requerida reclama quanto a ausência de critérios para 

o arbitramento do dano moral. É nítido no caso que a pretensão de ambos 

embargantes é rever a matéria decidida. Os Embargos de Declaração têm 

por finalidade a eliminação de erro, obscuridade, omissão ou contradição, 

não devendo, este recurso, prestar- se à mera reapreciação dos fatos ou 

teses jurídicas por inconformismo dos embargantes. Diga-se, igualmente, 

que todas as questões alegadas pelas partes e vinculadas ao caso em 

análise foram enfrentadas pela sentença embargada quando da 

apreciação dos pontos controvertidos, não cabendo, portanto, na atual 

fase processual, suprir suposta deficiência inexistente nos autos. Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio STF, ao exame da 

Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de Mello: Embargos de 

declaração Caráter infringente Inadmissibilidade Inocorrência dos 

pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. Os embargos de 

declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a 

afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem 

no acórdão proferido pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de 

declaração, quando, inexistentes os vícios que caracterizam os 

pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, 

com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser utilizado 

com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de 

embargos de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de 

esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou 

omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o 

julgado. (Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse 

sentido também, segundo os Egrégios Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante: É incabível, nos declaratórios, rever a decisão 

anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com 

inversão, em conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração 

substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do 

CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de declaração tanto do 

Requerente quanto do Requerido, posto que tempestivos e no mérito 

OPINO PELO NÃO PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSO. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo 

para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000080-62.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLEUZA CRUZ DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR OVIDIO DE MIRANDA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000695-86.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADAIR OVIDIO 

DE MIRANDA MORAES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 355, inciso I, 

do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, 

acostando declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de interrupção do 

fornecimento de energia. O reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora Nº 6/1272144-5, e que no dia 02 de outubro de 2017 por 

volta das 10hs00min foi vítima de interrupção no fornecimento de energia, 

que somente foi restabelecida no dia 04/10/2017 ás 18hs00min, 

totalizaram cerca de 56 (cinquenta e seis) horas, sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares, sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. Que no período que ficou sem energia entrou em 

contato com a reclamada via administrativa sob os protocolos nº 

43685517, n° 4372429, n° 437561, 43756119, inclusive pessoalmente , 

entretanto todas suas empreitadas restaram infrutíferas. A reclamada por 

sua vez saiu intimada da audiência de conciliação para apresentar 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias. No entanto, deixou transcorrer 

in albis o prazo que estabelecido, incorrendo em confissão ficta, uma vez 

que deixou de contestar a ação e de impugnar os documentos acostados 

à petição inicial pela reclamante. A relação jurídica estabelecida entre as 

partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como 

prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo 

que patente à incidência das disposições protetivas previstas no diploma 

legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Pois bem, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na 

Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais 

especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo 

contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Inicialmente, insta pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo 

havia consideração quanto aos danos morais na situação versada, porém 

em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a 

situação deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) Em que pese a Reclamada não ter apresentado defesa nos 

autos para se desincumbir a contento de comprovar a licitude da falha na 

prestação de seus serviços, o caso em tela de acordo com entendimento 

jurisprudencial supracitado não caracteriza fato ensejador de danos 

morais. De fato, para haver a compensação dos danos morais, devem 

estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil em 

geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não comprova nenhum prejuízo 

eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que 

tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há 

que se falar em dano moral indenizável. Nessa esfera, o promovente 

alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não superam a 

condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. Desse modo, 

adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. Não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Ante o exposto, opino no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos para: INDEFIRO o Pedido de 
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Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-70.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BEZERRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000806-70.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 8.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ENERGIA 

ELÉTRICA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANA BEZERRA PEREIRA Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não junta nenhum comprovante de 

incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação na qual 

objetiva a parte autora indenização por danos morais por falha na 

prestação de serviços pela reclamada, no que tange a suspensão 

indevida no fornecimento de energia ocorrida dia 05/04/2017, sendo que 

as contas estavam em dia não havendo motivo para suspensão do 

serviço. A reclamante alega comunicou imediatamente a reclamada a 

suspensão de sua energia, que se prontificou a restabelecer o 

fornecimento de energia no prazo de 05 horas, mas o problema só foi 

resolvido após 03 (três) dias, perdendo a reclamante produtos perecíveis 

que estavam na geladeira, além de todo o transtorno de ter que dormir sem 

uso de ventilador que é eletrodomésticos indispensável ao dia a dia em 

nossa região, pleiteado danos morais e danos materiais. Em contestação, 

a Reclamada no mérito aduziu a inexistência de nenhuma irregularidade na 

prestação de seus serviços, atribuindo à ocorrência da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica a motivos de causo fortuito e de força 

maior, ocasionados por falha na conexão do barramento da CPREDE, 

ocorrência que não estava ao seu alcance à resolução rápida do 

problema naquela oportunidade, sendo que empreendeu todos os 

esforços necessários para solucionar o problema, logo que tomou 

conhecimento da ocorrência, razão pela qual aduz que não há que se 

falar em procedência da ação por falha na prestação dos serviços e muito 

menos indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Assim tenho que a Reclamada se desincumbiu a contento de comprovar 

que não houve falha na prestação de seus serviços nos termos do art. 

373, II do NCPC , Em relação aos danos materiais, tenho não foram 

comprovados nos autos pela reclamante. Em relação aos danos morais 

Inicialmente, insta pontuar que nas demandas julgadas por esse juízo 

havia consideração quanto aos danos morais na situação versada, porém 

em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ficou clarividente que a 

situação deve ser apreciada sobre outra ótica, vejamos: PROCESSUAL 

CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 

DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso 

especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O 

propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela 

recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à 

residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após 

temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos 

argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não 

obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento 

do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial 

é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira 

acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas 

circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência 

de danos morais indenizáveis. 7. Na espécie, não obstante admitida a 

responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano 

moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela 

falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer 

nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade 

a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano 

moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado 

nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade 

do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável. 9. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (STJ - REsp: 

1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

02/03/2018) De fato, para haver a compensação dos danos morais, 

devem estar preenchidos os três pressupostos da responsabilidade civil 

em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. 

Apenas nessa hipótese surge a obrigação de indenizar. Nem todo 

atentado a direitos de personalidade é capaz de gerar dano de cunho 

moral, pois os danos podem esgotar-se nos aspectos físicos ou materiais 

de uma determinada situação, não é qualquer situação geradora de 

incômodo que é capaz de afetar o âmago da personalidade do ser 

humano. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e de outros Tribunais 

vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato 

concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da 

presunção de existência de danos morais indenizáveis. Com efeito, não 

obstante admitida a responsabilidade da reclamada pelo evento danoso, 

verifica-se que o reclamante não comprova nenhum prejuízo 
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eventualmente suportado, sequer invoca algum fato extraordinário que 

tenha ofendido o âmago de sua personalidade, motivo pelo qual não há 

que se falar em dano moral indenizável. Nessa esfera, o promovente 

alegou fatos que, conquanto causem aborrecimento, não superam a 

condição de dissabor cotidiano, não gerando danos morais. Desse modo, 

adotando-se esta nova inteligência ventilada pelo STJ não se afigura a 

hipótese de condenação em danos morais haja vista que os fatos 

alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração 

do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. Não incorreu a 

Requerida em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. Ante o exposto, opino no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos para: INDEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000696-71.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA CARVALHO DE SOUZA VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANA HEDUYNA PAES LUCAS OAB - MT17699/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000696-71.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NILDA CARVALHO DE SOUZA 

VILELA Parte Ré: REQUERIDO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante 

de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor 

reclamante são procedentes em parte. Trata-se de reclamatória proposta 

por Nilda Carvalho de Souza Vilela contra SAAE – Chapada dos 

Guimarães, objetivando que a reclamada seja compelida em obrigação de 

fazer, em fornecer periodicamente água à residência da requerente, 

requerendo ainda danos morais A autora é titular da UC nº 446777-9 e 

alega que paga a reclamada sempre em dia, mas vem sofrendo a anos 

com a falta de abastecimento de água em sua residência, não tendo água 

nem para beber, tomar banho, cozinhar, limpar a casa, tendo que pagar 

por caminhões pipas particulares, para ter água em sua residência, sendo 

que por diversas vezes fez reclamações administrativas para a 

reclamada, mas não obtendo êxito na solução do problema, inclusive se 

negando a reclamada a abastecer a residência com caminhões pipa 

quando solicitado. A reclamada alega que em sua defesa que não houve 

falha na prestação dos serviços e que as alegações da reclamante não 

procedem, pois a reclamante recebe abastecimento de água, mas em 

épocas de seca é precário devido o abastecimento devido a diminuição de 

fluxo das águas nas nascentes e rios da localidade afetando o 

abastecimento de toda população. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à 

parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Verifico pela 

documentação acostada nos autos ID Nº 10621614, que conforme ficha 

cadastral da reclamante, o valor medido á título de abastecimento de água 

é ínfimo, chegando ao índice zero em alguns meses, provavelmente em 

razão da falta de manutenção da rede de abastecimento, pagando a 

reclamante taxa mínima, fatos que corroboram com os pedidos realizados 

pelo autora. Por outra vertente a reclamada em sua defesa se limitou a 

atribuir a ocorrência da falta do abastecimento de água a questões 

naturais e climáticas, não comprovando nos autos que atendeu a 

solicitação da reclamante ou tomou medidas para solucionar o problema, 

de forma que não se desincumbiu do ônus probatório contido no art. 373, II 

do CPC. Ressalta-se que é possível reconhecer que o evento tenha sido 

gerado pela falha na prestação de serviço por parte da reclamada, tendo 

em vista que as empresas concessionárias públicas em casos de 

inviabilidade técnica do abastecimento contínuo pela rede de distribuição, 

deve-se, em homenagem ao princípio da efetividade, autorizar o 

abastecimento, em caráter precário, via caminhão pipa RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – ABASTECIMENTO 

CONTÍNUO PELA REDE DE DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE TÉCNICA 

PÚBLICA E NOTÓRIA – FORNECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA – 

VIABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REDUÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OBRIGAÇÃO AINDA NÃO 

DESCUMPRIDA – PREJUÍZO EM TESE – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA 

JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo 

pública e notória a inviabilidade técnica do abastecimento contínuo pela 

rede de distribuição, deve-se, em homenagem ao princípio da efetividade, 

autorizar o abastecimento, em caráter precário, via caminhão pipa. Não há 

que se falar em redução do valor das astreintes antes do descumprimento 

da obrigação. Prejuízo em tese. Assim, se há elementos que indiquem 

problemas no fornecimento de água, não tendo a reclamada apresentado 

provas suficientes para análise da demanda, e nesse caso impossível à 

reclamada se eximir de suas responsabilidades, ainda mais que existente 

a relação jurídica entre as partes, fornecedor e consumidor que paga pelo 

serviço prestado pela concessionária. Desse modo, se afigura a hipótese 

de condenação em danos morais haja vista que a falha na prestação dos 

serviços por si só se constituem em motivo suficiente à configuração do 

dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. Incorreu a 

Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou 

omissão, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral (Código Civil, art. 186). Assim, os elementos constantes dos autos 

são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino 

no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão deduzida na inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: CONDENAR a reclamada em 

obrigação de fazer de manter o constante abastecimento de água da 

reclamante, e em caso de falta do líquido seja feito o abastecimento 

precário via caminhão pipa. CONDENAR a reclamada em danos morais de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros 

legais de 1% ao mês a partir desta decisão. CONFIRMAR a Liminar imposta 

à reclamada ID Nº 10891805. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuito da 
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reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000570-21.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 18.740,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

AÉREO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIZA 

RIVAROLA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Considerando que a parte autora requereu a 

gratuidade da justiça, mas deixou de acostar comprovação suficiente 

corroborando suas alegações, entendo pelo indeferimento da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUÍZO Não merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, 

porquanto não se trata de causa complexa que demandaria realização de 

prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com documentos 

hábeis ao deslinde da causa. Superada a preliminar arguida, passo à 

análise do MÉRITO. No mérito, a demanda é procedente. Cuida-se de 

reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de falha na 

prestação de serviços, vez que ao solicitar a instalação de pacote combo, 

com internet, não teve os serviços devidamente instalados. Ao final a 

autora pugnou por provimento para instalação dos serviços e condenação 

da requerida em indenização por danos morais. Narra a parte reclamante 

que ao solicitar a instalação de pacote contendo internet, os serviços 

somente foram instalados cumprimento da decisão de antecipação da 

tutela, nos presentes autos. Em que pesem as alegações da reclamada de 

que houve a contratação e instalação, deixou de comprovar que tais 

serviços e a instalação foram feitas a tempo e modo devidos, ficando no 

campo das meras alegações. A autora por sua vez colaciona vários 

protocolos de atendimento e reclamações, que não foram impugnados e 

tampouco a requerida apresentou as gravações para corroborar suas 

alegações, ônus que incumbia à mesma. Por se tratar de relação de 

consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido de 

corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Nenhuma dúvida sobre ter se 

estabelecido entre a reclamada e o autor, uma relação jurídica de direito 

material ínsita ao direito consumerista, pois, conforme interpretação 

sistêmica dos comandos insertos nos arts. 2º, 3º e § 1º do Estatuto 

Consumerista, é consumidor toda pessoa física (ou jurídica) que utiliza 

serviço (ou adquire produto) na condição de destinatário, final (CDC, Art. 

2º), e fornecedor, além da pessoa física, também a pessoa jurídica que 

fornece atividade no mercado de consumo, inclusive as de natureza 

bancária (CDC, Art. 3º, § 2º). A incidência das regras da Lei 8.078/90 traz 

para o seio da relação de consumo sob exame a responsabilidade objetiva 

do estabelecimento bancário. Cito o comando legal: “Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. “§ 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

“I - o modo de seu fornecimento; “II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º 

O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” É evidente que há, nesses 

casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a 

empresa não zele pela qualidade de seu serviço fornecido ao consumidor. 

Assim, assume o risco da atividade que desempenha, o que torna 

desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de 

relação consumerista. Diga-se que a responsabilidade pela prestação de 

serviços defeituosa apenas seria elidida se a demandada provasse a 

culpa exclusiva do consumidor (da parte reclamante) ou de terceiro. O que 

não foi o caso. Logo, inegável a responsabilidade do estabelecimento 

reclamado pelos danos sofridos pelo autor, devendo indenizar o 

requerente. A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação 

com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1º) a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, (2º) que implique locupletamento sem 

causa ao credor e (3º) que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Cotejados vários fatores, e tendo como padrão do legitimado o homo 

medius, que “... seria aquele cidadão ideal que tivesse a igual distância do 

estóico ou do homem de coração seco de que fala Ripert, e do homem de 

sensibilidade extremada e doentia.”, devem ser consideradas a gravidade 

do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido - dolo ou culpa, sua 

posição social e econômica, a repercussão do fato à vista da maior ou 

menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima etc. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente demanda para CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante na importância de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a título de danos morais, o qual será atualizado da data do 

arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês e correção monetária da data do evento danoso a teor do que 

prescreve a súmula 54 do STJ. Ratifico a teor da liminar concedida no 

limiar do processo, cuja multa deixo de aplicar, pois não há notícia de 

descumprimento. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de 

condenar no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença submetido à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de abril de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000593-64.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CARMELITA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 
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1000593-64.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 28.110,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS, DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARGARIDA CARMELITA DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Considerando que a 

parte autora requereu a gratuidade da justiça acostando declaração de 

hipossuficiência e comprovação suficiente corroborando com suas 

alegações, entendo pelo deferimento da concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Não havendo preliminares arguidas, passo à análise do 

MÉRITO. No mérito, a demanda é procedente. Cuida-se de ação em que a 

alegação funda-se em ocorrência de fraude contratual. Pugna pela a 

devolução em dobro do valor pago a título de empréstimo que não 

contratou e condenação da reclamada em pagamento a título de reparação 

pelos danos morais suportados. A parte autora afirma que, por ser uma 

senhora de pouco conhecimento, foi vítima de estelionatário, vez que 

apesar de ser cliente da Reclamada, possuindo um contrato com desconto 

em folha, não realizou um novo empréstimo que vem sendo descontado de 

sua conta corrente desde julho/2017 no valor de R$ 409,02 (quatrocentos 

e nove reais e dois centavos) referente ao consignado e R$ 57,85 

(cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente ao 

adiantamento de depositante, relativo ao contrato de empréstimo 

consignado que supostamente tinha disso cancelado e que ela não 

recebeu o dinheiro. A requerida argumenta em sua contestação que a 

contratação do CONSIGNADO e do EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE 

se deu regularmente sendo legítima a cobrança bem como os descontos. 

Com efeito, o que se vislumbra do acervo probatório, é que a prova cabal 

necessária para demonstrar a legalidade da renovação e também o 

comprovante de depósito TED/DOC do valor emprestado na conta da 

Reclamante não veio aos autos. Portanto, ausente a comprovação do 

depósito em favor da Reclamante, que seria o Demonstrativo de Repasse, 

em que comprovaria sua alegação de que a autora realizou o novo 

empréstimo. Nesse contexto resta claro o dano moral sofrido pela parte 

autora, ao sentir-se prejudicada pelo requerido, com o desconto retirado 

diretamente de sua conta corrente e, com a falta de zelo quando da 

análise da documentação necessária para liberação de crédito e valores 

em nome da Autora. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação 

do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade 

do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assume o risco da atividade 

que desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária 

e juros legais. Da mesma sorte, razão cabe à autora quanto aos pedidos 

de danos materiais, para devolução dos valores indevidamente 

descontados, estando correto o montante aduzido na inicial no valor de R$ 

409,02 e R$ 57,85, seriam R$ 466,87 desde julho/2017 até o mês atual são 

dez meses, totalizando R$ 4.668,70 (quatro mil seiscentos e sessenta e 

oito reais e setenta centavos) a serem devolvidos na forma dobrada, o 

que alcança a quantia de R$ 9.337,40 (nove mil, trezentos e trinta e sete 

reais e quarenta centavos). Portanto, quanto ao pedido de repetição do 

indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto caracterizados os 

requisitos legais, impondo-se determinar a sua restituição em dobro. Reza 

o art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor o seguinte: “O 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. . 

DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA da presente demanda para (1º) DECLARAR inexistente o 

débito objeto da presente demanda; (2º) DESCONSTITUIR o contrato objeto 

desta ação, (3º) CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante na 

importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, o 

qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária da data 

do evento danoso a teor do que prescreve a súmula 54 do STJ, bem como 

(4º) CONDENAR o Reclamado à restituição de R$ 9.337,40 (nove mil, 

trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), já na forma dobrada, 

atualizados desde a citação pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% 

ao mês a contar da citação. Proceda a reclamada com a imediata 

suspensão definitiva dos descontos na conta corrente da autora referente 

aos débitos ora discutidos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa 

que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento. 

DEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 23 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010293-76.2016.8.11.0024
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MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA (REQUERENTE)

MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010293-76.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, 

OBRIGAÇÕES, INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME, MIRACY TELES 

DE AMORIM FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de prova em audiência nos termos do art. 355, I do NCPC.. 

Passo à análise do MÉRITO. ADMISSIBILIDADE A resolução n° 004/2014/TP 

dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda 

Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei 

Federal 12.153/2009, e estabeleceu a possibilidade de tramitação de 

monitórias nos juizados de Fazenda Pública. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. Trata-se de ação de monitória proposta Miracy 

Teles de Amorim França – ME (Supermercado Suprilar) em face de 

Prefeitura de Chapada dos Guimarães objetivando a quitação do débito de 

R$ 33.584,60 (trinta e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais e 

sessenta centavos) instrumentalizado através de notas fiscais. Aduz o 

proponente que e foi vencedora do PROCESSO LICITATÓRIO 

concedendo-lhe o direito de fornecer bens e mercadorias a Fazenda 

Pública Municipal, conforme CONTRATO, PREGÃO 002/2013 e ATA DE 

PREÇO 004/2013, destinado atender a MERENDA ESCOLAR para todas as 

escolar municipais da zona urbana e rural sob o comando da Secretaria 

Municipal de Educação. O requerido intempestivamente alegou em sua 

peça contestatória que desconhece a dívida e que não existe nada em 

nome do reclamante nos restos a pagar na secretaria de finanças do 

município, não localizou as notas fiscais em seu sistema e se recusa a 

reconhecer o débito, alegando ainda que a gestão anterior sofreu 

intervenção do Tribunal de Contas do Estado, pela falta de seriedade no 

trato com a coisa publica, razão pela qual, não há documentos , 

empenhos, etc., sobre prestação de serviços, presumindo-se que tais 

serviços não ocorreram, requer a improcedência do pedido. Pois bem. 

Compulsando a documentação ora juntada aos autos vislumbro que a 

empresa acostou apenas duas notas fiscais: Nota Fiscal nº 000.325, 

emitida no dia 06/06/2014, no valor de R$19.520,85 (dezenove mil 

quinhentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos); Nota Fiscal nº 

000326, emitida no dia 06/06/2014, no valor de R$14.063,75 (quatorze mil, 

sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). A empresa com 

objetivo de tornar mais clara a situação solicitou esclarecimentos a 

secretaria de finanças, porém nada fez, assim como não trouxe 

documentos para desconstituir o crédito do autor em sua defesa. É medida 

imperiosa determinar o pagamento de R$ 33.584,60 (trinta e três mil 

quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), referente as 

notas fiscais com final 325 e 326. DISPOSITIVO Assim, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR a 

promovida, ao pagamento R$ 33.584,60 (trinta e três mil quinhentos e 

oitenta e quatro reais e sessenta centavos), com juros legais de mora 

(simples) de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir da data de 

vencimento de cada nota fiscal. Cite-se a reclamante a apresentar o 

cálculo corrigido, após cite-se a reclamada para em 03 (três) dias quitar o 

débito corrigido monetariamente, ou oferecer bens a penhora. Garantido o 

juízo poderá a executada oferecer embargos, observando-se o disposto 

no art. 53, §2.º da Lei 9.099/95. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000662-96.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CRISTINA DOS REIS DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça e instada a emendar a inicial, juntou 

aos autos a carteira de trabalho (ID 12337960) confirmando que em seu 

último contrato de trabalho recebeu como remuneração a quantia de R$ 

1.000,00. Assim, defiro o pedido. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos 

da autora são improcedentes. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais, em que 

pleiteia o cancelamento da dívida no valor de R$ 161,61 (cento e sessenta 

e um reais e sessenta e um centavos), referente ao contrato 140902541. 

Contudo, esclareceu que não reconhece a cobrança, razão pela qual não 

se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que o reclamante contraiu dívida inadimplida. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual 

entre as partes ante as faturas do ano de 2014 a 2015 que comprovam a 

ampla utilização pela requerente dos serviços prestados pelo requerido. ID 

10848763 Insta pontuar, que a reclamada acosta comprovação de que 

prestou os serviços e que a utilização da linha telefônica perdurou até 

15/07/2015, sendo realizado reiterados pagamentos para empresa, o que 

demonstra uma contratação regular dos serviços. Outrossim, é 

interessante ressaltar que o dano moral é o abalo sofrido pela vítima, que 

cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto 

no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa que indicam valores não pagos, necessário o reconhecimento de 

legalidade na inclusão do nome da parte Reclamante no mencionado 

sistema de proteção ao crédito. Inexistem motivos que justifiquem o 

alegado dano moral sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do 

nome foi devida inexistindo assim, por consequência o direito da parte 
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Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. DEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000637-20.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[JUROS DE 

MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS, LIMITAÇÃO DE JUROS, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

KARLA DA SILVA MIRANDA Parte Ré: REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., LOJAS AVENIDA LTDA Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Considerando que a parte autora requereu a 

gratuidade da justiça, mas deixou de acostar comprovação suficiente 

corroborando suas alegações, entendo pelo indeferimento da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Não havendo preliminar arguida, passo 

à análise do MÉRITO. No mérito, a demanda é improcedente. Cuida-se de 

reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de falha na 

prestação de serviços, vez que possui vinculo contratual com a 

Reclamada, mas nada deve, e ainda assim vem sendo cobrada 

indevidamente por faturas já quitadas. Narra a parte reclamante que 

efetivou uma compra no valor de R$ 100,00 (cem reais) no dia 10/05/16 

parcelados em 3x de R$ 33,34 (trinta e três reais e trinta e quatro 

centavos). Discorre que pagou as três faturas e mesmo assim continua 

sendo cobrada de encargos, multa de refinanciamento e uma cobrança do 

“Seguro Cartão Mais Protegido”, no valor de R$ 2,00 (dois reais). Em que 

pesem as alegações da reclamante, a parte da reclamada comprova a 

contento que houve a contratação tanto do seguro, quanto do cartão de 

credito com anuidade diluída nas parcelas mensalmente, sendo certo que 

os pagamentos de suas faturas intempestivamente gerou um saldo 

remanescente que fora sendo acrescido dos encargos contratuais. Esse 

fato ensejou a pendência atual, que foi devidamente cobrada, nos termos 

da legislação vigente. Assim, de acordo com o que se lê dos extratos, a 

parte autora valeu-se dos limites concedidos pelo Reclamado, não tendo 

regularizando a inadimplência. Verifico dos autos que a documentação 

apresentada pela requerente se limitou a referido extrato, além de 

documentos pessoais. Já de outro tanto, a parte requerida juntou nos 

autos o contrato entre as partes, no qual se confirmam os dados pessoais 

da autora, comprovando assim que os serviços foram utilizados pela 

reclamante, mesmo assim a parte autora deixou de adimplir com o 

pagamento dos serviços utilizados, ocasionando assim o apontamento de 

seus dados nos órgão de proteção ao crédito, realizado pela requerida. 

Neste sentido a jurisprudência: Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. ÁUDIO DA GRAVAÇÃO TELEFÔNICA 

COMPROVANDO A REGULAR CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. COBRANÇA 

DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATITUDE ILEGAL PRATICADA PELA RÉ. 

AFASTADA CONDENAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. REFORMA DA 

SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71006457766, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

09/12/2016) (sem grifos no original) Demais disso a própria reclamante se 

manifestou pelo julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção 

de novas provas em audiência. Acerca do ônus da prova descreve o 

Novo Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) DISPOSITIVO Posto 

isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por KARLA DA 

SILVA MIRANDA em desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. e LOJAS AVENIDA LTDA. Deixo de condenar a 

reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de 

condenar no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença submetido à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000050-27.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JONATAN AUGUSTO DA CONCEICAO Parte Ré: 
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REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 12455711. Referente ao 

assunto a Turma Recursal de Mato Grosso já definiu: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos Assunção Dias 

Recorrido: Banco Bradescard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. 

ENUNCIADO 90 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO. A desistência da parte 

requerente, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção 

do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO 

Dispensado o relatório. Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado 

interposto contra sentença que não analisou o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte requerente e julgou improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. A parte requerente peticionou (evento 12) 

informando a desistência da ação. De acordo com o enunciado 90 do 

FONAJE “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). No caso em análise, o pedido de 

desistência não foi apreciado. Houve, assim, omissão no decisum quanto 

ao pedido formulado pela parte requerente, sendo imperiosa a 

homologação da desistência, nos termos do enunciado acima transcrito. 

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença e a consequente 

homologação da desistência. Diante do exposto, dou provimento ao 

recurso para desconstituir a sentença e homologar o pedido de 

desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 188280520168110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

17/08/2016)”. A desistência da ação é instituto de cunho nitidamente 

processual, não atingindo, em regra, o direito material objeto da ação. 

Quando o autor desiste da ação ele exercita uma faculdade processual, 

deixando incólume o direito material, tanto que descompromete o Judiciário 

de se manifestar sobre a pretensão de direito material (FUX, Luiz. Curso 

de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000051-12.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JONATAN AUGUSTO DA CONCEICAO Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte autora solicitou a gratuidade da justiça anexando aos autos 

unicamente a declaração de hipossuficiência sem comprovantes de 

rendimentos ou documentos que confirmem sua situação. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos do 

autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais promovida em face de VIVO 

S.A. Em síntese, aduz o proponente que houve inserção de seu nome no 

Cadastro de Proteção ao Crédito por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 166,38 (cento e sessenta e seis reais e trinta e 

oito centavos), inscrita em 11/10/2016. Contudo, esclareceu que jamais 

firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços de telefonia. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Alguns 

documentos como faturas com a utilização da linha telefônica, registros de 

serviços fornecidos ao autor ou até cópia da documentação pessoal 

deveriam ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços, 

pois não acostou provas aos autos. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Há, sim, um desencadeamento de consequências, já que a inexistência de 

qualquer tipo de vínculo obrigacional entre as partes implica 

consequentemente a inexistência de qualquer dívida, e, não havendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 430 de 846



débito, a inscrição do nome do autor no banco de restrição ao crédito é 

ilegal, e enseja, por si só, a responsabilidade da requerida. Contudo, é de 

salientar que ao examinar o extrato do SPC/Serasa verifica-se que 

existem outras negativações anteriores, motivo para afastar qualquer 

alegação de danos morais. Dispõe a súmula 385 do STJ nos seguintes 

termos: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Destaco que a 

inserção anterior foi discutida em juízo no processo n° 

1000050-27.2018.811.0024, em que o autor pediu a desistência, sendo 

certo que o débito é exigível. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ. Assim, vê-se que a parte autora é devedora contumaz, 

não engendrando qualquer tipo de indenização a negativação de seu 

nome, ainda que se admita irregular, quando o crédito já está 

comprometido por outras restrições, o que retira o nexo causal. A Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso vem definindo casos similares: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0015518-54.2017.811.0001 Origem: Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): Banco Bradesco S/A 

Recorrido(s): Wesley Da Silva Santos Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 05/10/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em 

razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de 

comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e 

a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a 

hipossuficiência técnica do Consumidor. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não 

podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do Consumidor, a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada. No 

entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de 

restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. RELATÓRIO Egrégia Turma: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Em síntese, alega 

a parte Reclamante que teve seu nome inscrito em SERASA indevidamente 

pela Ré por dívida que desconhece, sustentando não manter qualquer 

relação negocial com a Ré. A parte Recorrente pleiteou a reforma da 

sentença para excluir o valor arbitrado de dano moral, devido a reclamante 

possuir negativações preexistentes a discutida nos autos. A parte 

Recorrida nas contrarrazões refutou in totum os argumentos carreados no 

recurso e requereu a manutenção da sentença. É o relatório. VOTO 

Colendos Pares; De plano, a sentença proferida deve ser reformada. Em 

que pese o entendimento do Magistrado a quo, verifico que o mesmo não 

aplicou ao caso a súmula 385 do STJ, pois a autora possui duas 

restrições anteriores à mencionada nesses autos. Vejamos: Portanto, não 

há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte 

Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, 

aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Pois as inscrições 

preexistentes apontadas em relação as empresas CENTRO 

EDUCACIONAL CUIABA LTDA e LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA, foram questionadas em Juízo, porém não possuem ainda nenhuma 

liminar ou decisão, visto que o patrono do autor ingressou com as ações 

(8053076-21.2017.811.0001 e 8053070- 14.2017.811.0001) recentemente. 

Vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 3 Em Relação à Comprovação da Relação Jurídica, dever da ré, 

a mesma não juntou nos autos documento legitimo como Contrato 

assinado, mantendo-se apenas a inexistência do débito, porém, com a 

aplicação do que regra a Súmula 385 do STJ. Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para reformar a sentença combatida, e, excluir a 

indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da 

sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos 

do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 155185420178110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 06/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) Assim, 

embora demonstrada a conduta ilícita por parte da empresa Reclamada ao 

negativar o nome da Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir 

registros anteriores em cadastro de inadimplentes (Serasa e SPC) aponta 

a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido 

prejuízo decorrente da conduta ilícita da Reclamada. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para considerar inexigível o valor de 

R$166,38 (cento e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), inscrita 

em 11/10/2016, ante a demonstração de fraude excluindo o nome da parte 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito, sendo que fica evidenciado que a parte possuía outro débito 

aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, desse modo, resta 

afastada a tese relativa à condenação em danos morais. Outrossim, 

INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-61.2018.8.11.0024
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LEANDRO JOSE DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000093-61.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEANDRO JOSE DAMACENA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante 

de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
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comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido VALOR DA CAUSA Conforme se denota a parte 

reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na legislação: 

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles”. No mesmo artigo do 

Código de Processo Civil estabelece: “§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por 

arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas 

correspondentes. O reclamante requer condenação em danos morais no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 

121,11 (cento e vinte e um reais e onze centavos), determino de ofício a 

modificação do valor de causa para R$ 10.121,11 (dez mil cento e vinte e 

um reais e onze centavos). OPINO pela rejeição da preliminar de falta de 

interesse de agir, posto que o interesse processual está presente sempre 

que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente. Da inversão do ônus da prova O caso em 

tela deve ser apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, haja 

vista que o contrato celebrado entre as partes caracteriza nítida relação 

de consumo. Nesse diapasão, importa observar os meios de facilitação de 

defesa do consumidor, especialmente a possibilidade de inversão do ônus 

da prova, prevista no inciso VIII, do art. 6°, da Lei n. 8.078/90, que tem 

como pressupostos alternativos a hipossuficiência e a verossimilhança 

nas alegações do consumidor. No caso concreto, certamente a 

fornecedora Reclamada possui melhores condições de demonstrar a 

qualidade e regularidade do atendimento de seus consumidores no 

desempenho de sua atividade de expertise, revelando-se a parte Autora 

hipossuficiente do ponto de vista técnico e probatório. Assim, tratando-se 

de pressupostos alternativos, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor, defiro a inversão do ônus da prova em 

favor da parte Reclamante. Passo à analise do mérito. Os pedidos do autor 

procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais promovida por Leandro Jose 

Damacena em face de Vivo S.A. Em síntese, aduziu a proponente que 

tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia 

uma restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de de R$ 121,11 (cento e vinte e um reais e onze 

centavos), gerado pelo contrato nº 0307588434, disponibilizada em 

09/11/2017. Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não deve 

nada a reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes e que provavelmente. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que a reclamante era usuária dos 

serviços de telefonia móvel pré-pago e que houve migração para o plano 

controle via serviço call Center, sendo cancelado por falta de pagamento 

de faturas decorrente do uso regular da referida linha, e diante destes 

fatos, entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a 

improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de 

má fé e em pedido contraposto. Preliminarmente, anoto que a ré, muito 

embora tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido de 

verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou 

nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou 

gravação de áudio (call Center), apresentando apenas prints de telas 

sistêmicas unilaterais inclusive ilegíveis, de sorte que a questão relativa a 

quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova 

sequer da contratação. O documento deveria ter acompanhado a 

contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte 

autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante atualmente somente 

tem uma anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome, tendo em 

vista que existia outra anotação em seu nome discutida em Juízo, que 

recentemente foi excluída nos do cadastro de inadimplentes . Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé deve ser 

indeferido, por não estarem presentes nenhuma das hipótese do art. 80 do 

NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação 

aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade 

dos débitos no valor de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta 

centavos) , gerado pelo contrato nº 0254153817, inscrita em 21/03/2016, 

discutido nos presentes autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

a este débito; INDEFIRO os Pedidos de Litigância de Má Fé e Contraposto. 

RETIFICO de Ofício o valor da causa para R$ 35.269,50 (dez mil duzentos 

e sessenta e nove reais e cinquenta centavos). Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 
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reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000028-66.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 30.420,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAZARO MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange à 

incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor 

são parcialmente procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as 

partes, de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como 

prestadora de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo 

que patente a incidência das disposições protetivas previstas no diploma 

legal em questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Alega a Parte Autora, em síntese, que no dia 01/11/17 a rede 

elétrica que abastece sua unidade supostamente foi afetada, o que teria 

perdurado 03 MESES, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral e 

material. A reclamada nega as acusações, aduz que a suspensão do 

fornecimento de energia ocorreu em virtude de caso fortuito e que as 

alegações do Autor foram desenvolvidas à mingua de qualquer 

comprovação quanto à suposta má prestação dos serviços realizados 

pela Ré, ônus este, aliás, que lhe competia. Pois bem. Os documentos 

trazidos pela defesa (ID 12618872) não são capazes de garantir que 

houve a prestação de serviços adequada ao consumidor, muito pelo 

contrário, o relatório de interrupção refere-se apenas ao mês de 

novembro e não há informação de que o problema tenha sido efetivamente 

resolvido. Diante das alegações autorais resta, portanto, analisar se a 

conduta da concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício 

regular do seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do 

razoável. A energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem 

essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, 

pois o abalo psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A 

agência nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. 

Outrossim, O art. 3º, XIX, da Resolução nº 24 da ANEEL dispõe que a 

interrupção de energia elétrica causada por caso fortuito ou força maior 

deve ser comprovada documentalmente pela concessionária de 

distribuição. Apesar de o conflito de interesses estar remotamente ligado à 

ruptura de fios da rede de transmissão de energia elétrica provocados por 

um evento natural, a causa de pedir que sustenta a pretensão do 

consumidor está relacionada à demora injustificada da concessionária em 

restabelecer o serviço, de modo a causar prejuízos ao autor. Além disso, 

a Requerida não trouxe qualquer elemento de prova idôneo que 

justificasse a demora em restabelecer o serviço. Desta forma, o atraso 

imotivado no restabelecimento do serviço, cuja continuidade da prestação 

é obrigação legal imposta à concessionária, sobressai cristalina a 

antijurididade da conduta e o atendimento do primeiro requisito ensejador 

da responsabilização civil. Portanto, a demora de 03 MESES para religação 

se mostrou excessiva e comprova a falha na prestação do serviço. Sobre 

o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA ENERGIA 

ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO 

Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE 

ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. 

SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Já quanto ao pedido de indenização por dano material 

tenho que o mesmo é improcedente, visto que o autor não se dignou em 

juntar provas fotográficas, nota fiscais ou recibos do freezer, apenas 
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anexou pesquisas de preço que não provam efetivamente que o bem 

exista. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. CONFIRMO a tutela proferida no Id n° 11800278. 

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000004-09.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 20.007,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON MARTINS MONTEIRO 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de rendimentos. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES INEPCIA DA INICIAL O Requerido alega 

que a petição inicial é inepta. Depreende-se do caso em tela que pretende 

o Requerente receber indenização pelos danos morais e materiais por ter 

ocorrido a não autorização de uma compra que efetuaria em seu cartão de 

crédito, bem como a cobrança do valor de R$ 7,70 referente a emissão de 

um novo cartão. O art. 330, §1º, do CPC assim dispõe: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Mostra-se sem 

razão o Requerido, tendo em vista que o Requerente indicou os fatos e os 

fundamentos jurídicos de seu pedido, podendo-se, da simples leitura da 

peça inicial, depreender sua pretensão: A indenização por danos morais e 

materiais que acredita ter sofrido. Logo, rejeita-se a preliminar. CARÊNCIA 

DE AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR O interesse processual 

consiste em faculdade conferida à parte de buscar a tutela jurisdicional 

quando patente a razoabilidade da pretensão ajuizada. Nesse sentido, 

dispõem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: "existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático". (Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, 

Editora Revista dos Tribunais, pág. 532) Com efeito, no caso em apreço, 

apesar dos argumentos expendidos pela instituição financeira, não há que 

se falar em carência de ação do autor. Tem ele o interesse de pleitear o 

pedido de indenização pelos danos que acredita ter sofrido, sendo 

possível tal provimento. Rejeita-se, portanto, a preliminar de carência de 

ação por falta de interesse processual. Com isso, passo à análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação indenizatória, alegando o autor que em março/16 tentou efetuar 

compras em um supermercado com o cartão de crédito e foi surpreendido 

com a mensagem de “não autorizado”. Que entrou em contato com o 

Requerido e o mesmo informou que o cartão de crédito deveria estar com 

problemas no código de segurança e por isso era necessário a emissão 

de novo cartão. Diz ainda que foi surpreendido com a cobrança do valor 

de R$ 7,70 relativos a emissão do novo cartão. Inicialmente deve-se 

anotar que no caso aplicam-se as normas do Código de Defesa do 

Consumidor e a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Destarte, 

apesar de a presente ação tratar de relação de consumo a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não se pode confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Incumbe à autora provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do 

art. 373, inciso I, do CPC. Entretanto, no caso em apreço, vê-se que a 

parte reclamante não logrou êxito em comprovar os supostos danos, bem 

como a ilegalidade da cobrança. Em análise detalhada aos documentos 

verifica-se que assiste razão ao reclamado, haja vista que no mesmo mês 

de março/16 o Autor conseguiu realizar outras compras no cartão de 

crédito, conforme se vê dos documentos juntados no ID 1467729. A meu 

ver, a situação retratada se mostra insuficiente para a responsabilização 

por danos morais, especialmente por não haver nos autos demonstração 

de que a situação ocorrida no estabelecimento ocasionou maiores 

repercussões na esfera íntima e pessoal do demandante, inclusive por ter 

o autor conseguido utilizar o cartão de crédito em outros momentos. Como 

salienta a doutrina pertinente, não é qualquer situação desagradável ou 

incômoda que enseja desgaste emocional e frustração à parte, tal como o 

caso dos autos, que abaliza o pedido de indenização por danos morais. 

Para tanto, é mister que o dano afete o direito da personalidade do 

indivíduo, não equiparável a mero dissabor da vida comum. Nesta direção 

é o posicionamento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO BANCÁRIO. RECUSA DO CARTÃOMAGNÉTICO EM 

ESTABELECIMENTO CREDENCIADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO 

MORAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 

7/STJ. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela 

inexistência de dano moral decorrente da impossibilidade de utilização do 

cartão de débito em um dia de compras, sob o fundamento de que "erros 

de leitura magnética do cartão e falhas momentâneas no sistema são 

comuns e compreensíveis" (e-STJ fl. 277). 3. Nesse contexto, concluir em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 434 de 846



sentido diverso implicaria reexame do conteúdo fático dos autos, vedado 

em recurso especial. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que o mero aborrecimento advindo da recusa do cartão de 

crédito em estabelecimento credenciado não configura dano moral. 5. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 43.739/SP, Rel. 

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

27/11/2012, DJe 04/02/2013)” Logo, inexiste a configuração de qualquer 

ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há 

como concluir que o problema ocorrido com a reclamante foi efetuado de 

forma ilícita pela reclamada, não podendo esta ser responsabilizada pelos 

fatos narrados pelo autor, o que faz afastar a responsabilidade pelos 

danos morais. Destarte, em demandas em que se busca indenização por 

danos morais e materiais, não se admite a presunção dos fatos. É 

imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da 

parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o 

direito invocado. Quanto ao pedido de indenização pelo dano material, 

melhor sorte não assiste o autor, visto que conforme os documentos 

anexados ao ID 1467769 consta a proposta de abertura de conta 

corrente, bem como a opção do autor em aderir aos pacotes de serviços, 

sendo o fornecimento de um novo cartão de crédito parte integrante deste 

pacote, conforme facilmente se constata no endereço eletrônico do banco 

requerido: http://www.bb.com.br/docs/pub/trf/tarifasPFAnt.pdf. Pertinente 

destacar que a insurgência judicial do autor, feita com fim de questionar a 

cobrança de R$ 7,70, beira o princípio da insignificância, aqui aplicável a 

título meramente argumentativo, posto que o demandante sequer se 

importou com o custo operacional de movimentação da máquina pública. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Outrossim, INDEFIRO o 

pedido de gratuidade. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010379-47.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINARES INÉPCIA DA INICIAL 

O Requerido alega que a petição inicial é inepta. Depreende-se do caso em 

tela que pretende o Requerente a declaração de inexistência do débito 

relativo a transações indevidas em sua conta corrente mediante recargas 

de celular que afirma desconhecer. Requer ainda a devolução em dobro 

dos valores descontados, bem como indenização pelo dano moral sofrido. 

O art. 330, §1º, do CPC assim dispõe: Art. 330. A petição inicial será 

indeferida quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I 

- lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, 

ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver 

pedidos incompatíveis entre si. Mostra-se sem razão o Requerido, tendo 

em vista que o Requerente indicou os fatos e os fundamentos jurídicos de 

seu pedido, podendo-se, da simples leitura da peça inicial, depreender sua 

pretensão: declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e 

indenização por dano moral. Logo, rejeita-se a preliminar. CARÊNCIA DE 

AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR O interesse processual consiste 

em faculdade conferida à parte de buscar a tutela jurisdicional quando 

patente a razoabilidade da pretensão ajuizada. Nesse sentido, dispõem 

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: "Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático". (Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, 

Editora Revista dos Tribunais, pág. 532) Com efeito, no caso em apreço, 

apesar dos argumentos expendidos pela instituição financeira, não há que 

se falar em carência de ação do autor. Tem ele o interesse de pleitear a 

declaração de inexistência dos débitos lançados indevidamente em sua 

conta corrente, sendo possível tal provimento para lhe restituir os valores 

indevidamente cobrados. Rejeito, portanto, a preliminar de carência de 

ação por falta de interesse processual. Com a rejeição das preliminares, 

passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do Autor são procedentes. 

Cuida-se de ação em que o autor pleiteia a restituição da quantia de R$ 

52,00, que alega ter sido debitada de sua conta corrente para pagamento 

de título e recarga de celular por terceiro fraudador. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes é de consumo (artigos 2º e 3º do CDC), uma 

vez que o banco réu disponibiliza serviços no mercado de consumo na 

qualidade de fornecedor, sujeitando-se ao risco da atividade empresarial e 

devendo responder, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor 

pelo fato do serviço, nos moldes do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, o qual alberga a Teoria do Risco. Assim, não merece 

prosperar a alegação do réu de que as transações não reconhecidas pelo 

autor foram sim por ele realizadas, ante a contratação do serviço de 

recarga de celular. Estando sujeito aos riscos da sua atividade 

empresarial, deve o Requerido também se responsabilizar pela segurança 

nas transações efetivadas por meio eletrônico. No presente caso, a falha 

na prestação do serviço se deu em razão de transações fraudulentas na 

conta bancária do autor, acarretando-lhe prejuízo material no valor de R$ 

52,00, devendo o réu, portanto, suportar os prejuízos de tais operações 

irregulares, vez que não comprovou que foram realizadas pelo autor, ônus 

que lhe competia, pois não se pode exigir do consumidor prova de fato 

negativo, ou seja, de que não utilizou o crédito para pagamento de título 

bancário e recarga de celular. Em outras palavras, os prejuízos 

decorrentes de operações fraudulentas não podem ser imputados ao 

consumidor que alega não tê-las realizado e que é a parte hipossuficiente 

da relação jurídica. Assim, devido à falha na prestação de serviço, o qual 

não forneceu a segurança que dele esperava o consumidor (artigo 14, 

§1º, do CDC), merece acolhida o pedido de reparação dos danos materiais 

sofridos pelo autor, conforme o extrato bancário de Id 1167948, na forma 

dobrada segundo preconiza o artigo 42, parágrafo único do CDC. Quanto 

ao dano moral, aplicável ao caso a súmula 479 do STJ, que determina: "As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias." Malgrado a responsabilidade objetiva 

aplicável ao caso em epígrafe, observo que, houve sim, o dano de 

natureza moral sofrido pelo autor, eis que além de ficar privado do valor 

que estava disponibilizado em sua conta corrente, sem qualquer 

justificativa ou perspectiva de estorno da mesma, resta evidente que o 

autor passou a, intimamente, obviamente descrer da confiabilidade dos 

serviços prestados pelo banco-réu, sendo razoável que temesse que tal 

atitude indevida pudesse se repetir no futuro. Lado outro, é notório que o 

correntista confia ao banco-depositário determinada na quantia, na 

expectativa de que este último proceda à guarda do mesmo de maneira 

segura, sendo que a ausência de punição é fonte inegável de estímulo que 

tal conduta reprovável se repita no futuro, com a certeza da impunidade a 

quem assim procedeu. Reporto-me novamente a teoria do risco-proveito, 

segundo a qual será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro 

ou vantagem do exercício de determinada atividade. Segundo Sérgio 
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Cavalieri Filho, "onde está o ganho, aí reside o encargo - 'ubi 

emolumentum, ibi onus'" (in Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 

3ª ed., p.167). Em suma, para a caracterização da responsabilidade civil 

objetiva, não se cogita da conduta culposa (dolo e culpa em sentido 

estrito) do agente. Basta haver o evento danoso e o nexo de causalidade 

entre referido evento e o dano causado, o que entendo que ocorreu no 

caso em tela. A retirada de qualquer numerário em conta corrente, de 

forma indevida acarreta ao consumidor não um mero aborrecimento, mas 

profunda indignação e sensação de impotência, notadamente quando a 

importância subtraída não é imediatamente ressarcida. Configurados os 

danos morais, é devida a respectiva indenização. Consoante entendimento 

uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não 

deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de 

forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. Tendo em 

vista as circunstâncias do caso em exame, entendo que deve a parte ré 

pagar a parte autora o equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) a título 

de indenização por danos morais. Tal importe, além de não configurar 

enriquecimento sem causa da parte autora e nem tampouco irrisório diante 

das circunstâncias, mostra-se justo e suficiente a reparar o mal causado 

pela conduta da parte ré, servindo também como desestímulo na 

reiteração de sua prática. Para fixação do valor da indenização levei em 

conta os parâmetros ditados pela jurisprudência e os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

para CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). DECLARAR inexistente o 

débito discutido nos autos, qual seja, o valor de R$ 52,00; RESTITUIR o 

autor o valor das parcelas comprovadamente debitadas, a título de 

repetição de indébito, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a incidir a partir da citação, na forma dobrada. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000268-89.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO INDEVIDO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDSON FRANCO FRATARI Parte 

Ré: REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Considerando que a 

parte autora requereu a gratuidade da justiça, mas deixou de acostar 

comprovação suficiente corroborando suas alegações, entendo pelo 

indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não 

havendo preliminar arguida, passo à análise do MÉRITO. A demanda é 

procedente. Trata-se de reclamação cível alegando o reclamante que foi 

vítima de falha na prestação de serviços da reclamada, eis que nunca 

contratou com a reclamada e recebeu, sem qualquer solicitação, uma 

maquineta na casa de sua sogra e sofreu descontos em sua conta 

corrente. Neste sentido, as alegações fundam-se em ocorrência de 

prática abusiva consistente na cobrança indevida de valores de serviços 

não contratados, sendo que foram descontados os valores de R$ 149,58 

(cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) no dia 

08/09/16; R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) 

no dia 11/10/16; R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa 

centavos) no dia 18/11/16 e em 05/12/16 o valor de R$ 74,62 (setenta e 

quatro reais e sessenta e dois centavos). Pugna pela restituição do valor 

indevidamente cobrado na forma dobrada acrescido de juros e correção, 

no montante de R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais) e 

condenação da reclamada em reparação por danos morais. A parte 

reclamada por sua vez não logrou êxito demonstrar a licitude desses 

descontos, tampouco comprova a relação contratual entres as partes, não 

trazendo aos autos qualquer documento ou contrato que pudesse 

corroborar suas alegações. Em que pesem as alegações da reclamada de 

que o autor contratou os serviços, bem assim, que os valores cobrados 

são legítimos, nada comprova, ônus que lhe incumbia. Por se tratar de 

relação de consumo, deveria a requerida ter produzido prova no sentido 

de corroborar as alegações expendidas na peça de defesa, sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que busca cobrar de seus clientes. Nesse sentido: Ementa: “APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS NÃO 

SOLICITADOS. INTERNET BANDA LARGA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO 

INICIAL. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar de 

forma cabal e definitiva que o autor solicitou o serviço de banda larga 

cobrado na fatura do telefone, procedente o pedido de declaração de 

inexistência de débito e de repetição do indébito. Dano moral verificado na 

medida em que, mesmo depois de reclamações, a companhia ré manteve a 

cobrança de serviços de internet banda larga. Valor da condenação 

fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como 

observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios devidos a partir da 

sentença, porque mantido o valor nela estabelecido. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70030977664, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 

Delabary, Julgado em 28/10/2009) Nessa esteira, há que se acolher o 

pedido da parte reclamante para que a reclamada proceda com restituição 

em dobro do valor descontado. É evidente que há, nesses casos, falha na 

prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela 

qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco 

da atividade que desempenham, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que esses casos tratam de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta imprudente da empresa, consequentemente, 

deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 
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(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano moral que lhes forem causados. O direito à 

reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que estão 

bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Cumpre anotar que o caso em tela trata de 

relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má 

prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, 

consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). O Código Civil deixa evidente no art. 186 

ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. O direito à reparação do dano depende da concorrência 

de três requisitos, que estão bem delineados no supracitado artigo, razão 

pela qual, para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: 

fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não restarem 

provados esses pressupostos, indevida será a obrigação reparatória. No 

entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento culpa, por se tratar 

de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos autos. A incidência das 

regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação de consumo sob exame 

a responsabilidade objetiva do estabelecimento bancário. Cito o comando 

legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de seu 

fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” O serviço, assim, qualifica-se como 

defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito do 

Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. . DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, para (1º) DECLARAR inexistente o contrato objeto da 

presente demanda; (2º) CONDENAR o reclamado ao pagamento dos 

danos morais experimentados no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), atualizados desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 

362 do STJ, mais juros de mora a contar da data da citação, bem como 

CONDENA-LA ao pagamento do valor de R$ 1.088,00 (um mil e oitenta e 

oito reais), com relação aos danos materiais, já na forma dobrada, a ser 

atualizada pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo 

(pagamento) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). INDEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuita. Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%. Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000071-03.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 15.947,56; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITA VIEIRA DE 

AZEVEDO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente 

instruído para julgamento. PRELIMINARES INEPCIA DA INICIAL O Requerido 

alega que a petição inicial é inepta. Depreende-se do caso em tela que 

pretende a Requerente ser indenizada pelos danos morais e materiais, 

bem como a devolução em dobro dos valores cobrados em duplicidade 

relativos a empréstimo consignado formalizado com a requerida. O art. 

330, §1º, do CPC assim dispõe: Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Mostra-se sem razão o Requerido, tendo em vista 

que a Requerente indicou os fatos e os fundamentos jurídicos de seu 

pedido, podendo-se, da simples leitura da peça inicial, depreender sua 

pretensão: A indenização pelo pagamento em duplicidade do empréstimo 

realizado. Logo, rejeita-se a preliminar. CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR O interesse processual consiste em faculdade 

conferida à parte de buscar a tutela jurisdicional quando patente a 

razoabilidade da pretensão ajuizada. Nesse sentido, dispõem Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: "existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do 

ponto de vista prático". (Código de Processo Civil Comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, pág. 532) Com efeito, no caso em apreço, apesar dos 

argumentos expendidos pela instituição financeira, não há que se falar em 

carência de ação da autora. Tem ela o interesse de pleitear o pedido de 

indenização pelos danos causados sendo possível tal provimento para lhe 

restituir os valores indevidamente cobrados. Rejeito, portanto, a preliminar 

de carência de ação por falta de interesse processual. Com isso, passo a 

análise de MÉRITO. Inicialmente, conforme se verifica da Ata de Audiência 

(ID 12441594), conquanto regularmente intimada, a parte requerida não 

compareceu à audiência de conciliação designada. Por consequência, 

operou-se a revelia, da qual decorre a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial (Lei 9.099/95, art. 20). Trata-se o caso de pedido de 

indenização pelos danos morais e materiais bem como repetição de 

indébito ante a cobrança em duplicidade das parcelas relativas ao 

empréstimo consignado formalizado com a requerida. A autora afirma ter 

contratado em 14/11/16 empréstimo consignado com o réu. Que a partir da 

11ª parcela houve tanto o desconto em folha de pagamento, quanto o 
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desconto em sua conta corrente, menciona que procurou o requerido para 

tentar resolver a questão administrativamente, não havendo pela parte 

requerida qualquer interesse em solucionar o problema. Ao analisar 

detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que assiste 

razão a autora. Restou comprovado pelo extrato acostado aos autos (ID 

12657906) o débito em sua conta corrente sob a rubrica de “PGTO BB 

REN CONSIGNAÇÃO” no valor de R$ 473,78 (quatrocentos e setenta e 

três reais e setenta e oito centavos). Comprovou-se, ainda, que na folha 

de pagamentos do mês de Novembro (ID 12657656), houve o desconto no 

valor de R$ 477,28 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito 

centavos). O Requerido em sua peça de defesa não trouxe qualquer 

elemento de prova que pudesse desconstituir os elementos trazidos pelo 

autora, muito menos impugnou a informação de que se tratava do mesmo 

contrato. Sendo assim, comprovando-se que houve o desconto tanto em 

conta corrente quanto na folha de pagamento, conclui-se inevitavelmente 

que o débito em conta foi indevido, devendo a autora ser ressarcido em 

dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. Passo a analisar o pedido de reparação pelos danos morais. 

Em que pese o entendimento firmado pelo demandado, tenho que o débito 

indevido na folha de pagamento da autora e em sua conta corrente, 

comprometendo sua renda mensal é capaz de caracterizar o dano moral 

indenizável. E tal se afirma justamente porque a autora não foi vítima de 

mero aborrecimento, e sim de lesão ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, já que retirada, sem autorização, de sua conta corrente quantia 

necessária para a quitação das despesas habituais. Assim, não se pode 

concluir mero aborrecimento, inerente à vida em sociedade, com típico 

ilícito civil, pois aquele deve ser tolerado, quando este enseja reparação 

não patrimonial. Se restou demonstrado nos autos que a parte não estava 

inadimplente com suas obrigações, e mais, que o débito de duas das 

parcelas do empréstimo foi feito na folha de pagamento e, 

concomitantemente, na conta corrente da contratante, privando-a, 

injustificada e indevidamente, da utilização de parte significativa de seus 

proventos, tal medida equipara-se ao ato ilícito autorizador do dever de 

indenizar, e, nesse contexto, desnecessária a comprovação objetiva do 

dano moral, haja vista que este se presume. Com relação ao valor 

indenizatório, anoto que a reparação por danos morais possui dupla 

finalidade: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor, como 

fator de desestímulo à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. 

O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, 

não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. 

Destarte, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 

bem como de vedação do enriquecimento ilícito, fixo o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais 

experimentados pela requerente, observada a capacidade econômica das 

partes, a gravidade do fato e a extensão do dano gerado. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, declaro a revelida da reclamada, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar o réu a PAGAR a autora a quantia de R$ 947,56 (novecentos e 

quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavo), a título de repetição de 

indébito, quantia a ser acrescida de juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC a partir do desconto indevido (03/11/2017). CONDENO 

ainda o réu a PAGAR a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à 

guisa de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) . Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação da reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000047-72.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: TEREZINHA 

BRIGIDA DA SILVA SGUAREZI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange à incompetência em razão 

da matéria pela necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise 

do MÉRITO da demanda. Os pedidos da autora são procedentes. A 

relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 06/11/17 a rede elétrica que abastece sua unidade 

supostamente foi afetada, o que teria perdurado 18 dias, incorrendo, 

assim, em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada nega as 

acusações, aduz que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu 

em virtude de caso fortuito e que as alegações da Autora foram 

desenvolvidas à mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má 

prestação dos serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe 

competia. Pois bem. Os documentos trazidos pela defesa (ID 12426633) 

não são capazes de garantir que houve a prestação de serviços 

adequada ao consumidor, muito pelo contrário, no relatório de interrupção 

não há informação de que o problema tenha sido efetivamente resolvido. 

Diante das alegações autorais resta, portanto, analisar se a conduta da 
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concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. 

Outrossim, O art. 3º, XIX, da Resolução nº 24 da ANEEL dispõe que a 

interrupção de energia elétrica causada por caso fortuito ou força maior 

deve ser comprovada documentalmente pela concessionária de 

distribuição. Apesar de o conflito de interesses estar remotamente ligado a 

fortes chuvas, a causa de pedir que sustenta a pretensão do consumidor 

está relacionada à demora injustificada da concessionária em restabelecer 

o serviço, de modo a causar prejuízos a autora. Além disso, a Requerida 

não trouxe qualquer elemento de prova idôneo que justificasse a demora 

em restabelecer o serviço. Desta forma, o atraso imotivado no 

restabelecimento do serviço, cuja continuidade da prestação é obrigação 

legal imposta à concessionária, sobressai cristalina a antijurididade da 

conduta e o atendimento do primeiro requisito ensejador da 

responsabilização civil. Portanto, a demora de 18 dias para religação se 

mostrou excessiva e comprova a falha na prestação do serviço. Sobre o 

tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA ENERGIA 

ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO 

Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE 

ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. 

SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000048-57.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CRISTIANA 

BENEDITA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. NECESSIDADE DE PERÍCIA A requerida suscitou preliminarmente a 
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incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de prova 

pericial. Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo. A questão posta 

em julgamento independe da elaboração de exame técnico. Os elementos 

constantes dos autos permitem uma avaliação do ocorrido sem a 

necessidade de se recorrer a uma perícia judicial, situação que, por óbvio, 

não caracteriza cerceamento de defesa. Nesse sentido é o entendimento 

da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso a respeito do assunto. 

Confira-se: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRESA 

DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDÊNCIA. RECURSWO. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA. NÃO 

ACOLHIMENTO. MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. 

COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A preliminar de incompetência 

absolutas dos Juizados, em razão da matéria, não prospera. Isto porque 

os autos demonstram que a Recorrente, sem qualquer comunicação 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do 

Recorrido e disso resultaram os prejuízos noticiados. Não há nenhuma 

complexidade para se concluir que há nexo de causalidade entre a 

abrupta interrupção do fornecimento de energia e aqueles prejuízos. 

Assim, prescindível a realização de perícia para se constatar o óbvio. No 

mérito, a respeitável sentença fez a costumeira justiça, não estando a 

merecer reforma. Assim, pela permissibilidade do artigo 46, da Lei nº 

9.099/95, integra-se a esse voto a respeitável sentença. (RI 726/2009, DR. 

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 2ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

12/05/2009, Publicado no DJE 19/05/2009)". Forte no citado precedente, 

rejeito a preliminar de incompetência suscitada. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da 

autora são procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes, 

de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Alega a Parte Autora, em síntese, que no dia 06/11/17 a rede 

elétrica que abastece sua unidade supostamente foi afetada, o que teria 

perdurado 18 dias, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral e 

material. A reclamada nega as acusações, aduz que a suspensão do 

fornecimento de energia ocorreu em virtude de caso fortuito e que as 

alegações da Autora foram desenvolvidas à mingua de qualquer 

comprovação quanto à suposta má prestação dos serviços realizados 

pela Ré, ônus este, aliás, que lhe competia. Pois bem. Os documentos 

trazidos pela defesa (ID 12364005) não são capazes de garantir que 

houve a prestação de serviços adequada ao consumidor, muito pelo 

contrário, no relatório de interrupção não há informação de que o problema 

tenha sido efetivamente resolvido. Diante das alegações autorais resta, 

portanto, analisar se a conduta da concessionária de energia elétrica se 

enquadra no exercício regular do seu direito ou, se o prazo para o reparo 

excedeu o limite do razoável. A energia elétrica é considerada, nos dias 

atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento provoca dano 

moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples órbita do 

aborrecimento rotineiro. A agência nacional de energia elétrica regulou o 

setor através da Resolução 414/2010 que estabelece as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os 

prazos: Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos 

seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) 

horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área 

urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade 

consumidora localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação 

de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 

(oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora 

localizada em área rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do 

fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da 

unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) 

horas da constatação, independentemente do momento em que esta 

ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Outrossim, O art. 3º, XIX, da Resolução nº 24 da ANEEL 

dispõe que a interrupção de energia elétrica causada por caso fortuito ou 

força maior deve ser comprovada documentalmente pela concessionária 

de distribuição. Apesar de o conflito de interesses estar remotamente 

ligado à ruptura de fios da rede de transmissão de energia elétrica 

provocados por um evento natural, a causa de pedir que sustenta a 

pretensão do consumidor está relacionada à demora injustificada da 

concessionária em restabelecer o serviço, de modo a causar prejuízos a 

autora. Além disso, a Requerida não trouxe qualquer elemento de prova 

idôneo que justificasse a demora em restabelecer o serviço. Desta forma, 

o atraso imotivado no restabelecimento do serviço, cuja continuidade da 

prestação é obrigação legal imposta à concessionária, sobressai cristalina 

a antijurididade da conduta e o atendimento do primeiro requisito ensejador 

da responsabilização civil. Portanto, a demora de 18 dias para religação se 

mostrou excessiva e comprova a falha na prestação do serviço. Sobre o 

tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente define: ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA ENERGIA 

ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA RESOLUÇÃO 

Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA O RAZOÁVEL 

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA NECESSIDADE DE 

ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA CARNE CONGELADA. 

SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE EXTRAPOLA OS 

DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO REPARAÇÃO TAMBÉM POR 

DANOS MORAIS. Restou induvidosa a ausência de serviço essencial por 

prazo superior a 48 horas. Alegação da recorrente, de que houve 

situação de emergência e segurança que fez necessária a interrupção do 

fornecimento para realização de manutenção da rede de transmissão, que 

não foi minimamente demonstrada. Responsabilidade objetiva da requerida, 

na qualidade de concessionária, devendo responder pelas consequências 

decorrentes da falha do serviço. Dano material configurado pela 

necessidade de aluguel de gerador para manutenção dos alimentos 

resfriados. Despesa comprovada pelo documento de fl. 09. Ocorrência, 

também, de danos morais pelo tempo da privação da energia elétrica, 

serviço essencial por lapso de tempo excessivo, superior a 48 horas. 

Quantum indenizatório por danos morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, 

pois em adequação aos parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do 

serviço que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________
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__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000087-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000087-54.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 7.040,40; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: QUEREN 

HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 dispensa-se o relatório. 

Passo à análise de MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em 

honorários advocatícios devido pela atuação na Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO DE 

PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 7.040,40 (sete mil quarenta reais e quarenta centavos), referente 

aos 08 URH’S estipulados pelos serviços advocatícios prestados, 

acrescidos de juros e correções. O Estado através da Procuradoria do 

Estado não se opôs ao valor cobrado pela exequente. ID 12326447 

DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural para homologar a correspondente emissão de Certidão de 

Crédito. ORDENO a expedição de RPV em nome de QUEREN HAPUQUE 

ALBERNAZ MARQUES e encaminhamento ao Tribunal de Justiça para 

satisfação do crédito Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LORRAN SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000058-04.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.192,72; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCAS LORRAN SIQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

O interesse processual consiste em faculdade conferida à parte de 

buscar a tutela jurisdicional quando patente a razoabilidade da pretensão 

ajuizada. Nesse sentido, dispõem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade Nery: "existe interesse processual quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático". (Código de Processo Civil Comentado e legislação 

processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, pág. 532) Com efeito, no caso em apreço, apesar dos 

argumentos expendidos pela instituição financeira, não há que se falar em 

carência de ação do autor. É assim porque tem ele o interesse de pleitear 

o pedido de indenização pelos danos causados sendo possível tal 

provimento para retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Rejeito, portanto, a preliminar de carência de ação por falta de interesse 

processual. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor procedem. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida por LUCAS LORRAN SIQUEIRA em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, aduziu o proponente que tentou 

efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma 

restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida. 

Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão 

pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de 

pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias 

negativas, não se distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), 

pois o demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência 
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pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de 

sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o 

autor. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato existe e não está 

quitado. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CONTRATAÇÃO INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA 

RÉ, NA FORMA DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, 

inciso II do NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na 

exordial. - A inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao 

crédito, que nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude 

da conduta perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A 

fixação do quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, 

punitivo e reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, a existência de outro registro em nome da parte posterior ao 

débito discutido não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme Súmula 385 

do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 

(15/06/13). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 192,72 

(cento e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), inscrito em 

15/06/13, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

a estes débitos; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010065-38.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FINANCIAMENTO DE PRODUTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADRIANA SOUZA DA SILVA SILVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. PRELIMINAR – GARANTIA DO JUÍZO A reclamada 

consigna em juízo o pagamento do valor executado. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os embargos não podem 

ser acolhidos. Trata-se de Embargos a Execução interposto por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de ADRIANA SOUZA DA 

SILVA SILVEIRA, versando sobre cerceamento de defesa. O embargante 

alega que a intimação da sentença se deu apenas a intimação automática 

pelo sistema não pode ser considerada válida, havendo necessidade de 

intimação via Diário Oficial. Compulsando os autos verifico que a intimação 

referente a sentença, homologação e ao trânsito em julgado foram todos 

entregues ao reclamante e reclamado, desse modo, sem fundamento o 

pedido para invalidar a leitura das intimações pelo sistema, o procedimento 

é  vá l ido .  ID . :  1989943 e  1989944 Processo  Número : 

8010065-38.2015.8.11.0024 INTIMAÇÃO Dos advogados das partes da 

sentença prolatada nos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 12 de 

setembro de 2016. Luciana Marques Gobbi Rozin Gestora Judiciária 

DISPOSITIVO Ante o exposto, recebo o recurso e opino pela NÃO 

ACOLHIMENTO dos Embargos à Execução, determinando o 

prosseguimento da execução para pagamento do valor corrigido em 

sentença. Intime-se a autora para apresentar planilha corrigida e atualizar 

os valores excluindo do cálculo o montante corrigido que está depositado 

em juízo como garantia dos embargos. Após, intime-se o executado para 

pagamento da determinação judicial no valor corrigido no prazo de 03 

(três) dias, ressaltando que deverá ser dada prioridade para o pagamento 

em dinheiro com fito no melhor deslinde da controvérsia. Sem custas e 

honorários advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 
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Chapada dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010162-38.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010162-38.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JHONATAN DE SOUZA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: OI 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação indenizatória, analisando os autos, observo 

que as partes transigiram depois da audiência de conciliação (ID n° 

10089704) e que a quitação será efetivada na conta informada na minuta 

do acordo. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo supra, bem como a 

desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo 

com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito Parte superior do formulário Parte inferior do 

formulário Parte superior do formulário Parte inferior do formulário
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000081-47.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALICE CANDIDO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

sentença. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A autora não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA No que tange à incompetência em razão da matéria pela 

necessidade de realização de perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o 

conteúdo probatório trazido aos autos é suficiente para o julgamento da 

lide. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. Os pedidos da autora são procedentes. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, rege-se pelo 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 

2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora como 

destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que em houve a interrupção do fornecimento de energia 

elétrica por parte da reclamada, de forma reiterada e em diversas 

ocasiões nos últimos meses, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem 

moral e material. A reclamada nega as acusações, aduz que a suspensão 

do fornecimento de energia ocorreu em virtude de caso fortuito e que as 

alegações da Autora foram desenvolvidas à mingua de qualquer 

comprovação quanto à suposta má prestação dos serviços realizados 

pela Ré, ônus este, aliás, que lhe competia. Pois bem. A requerida não traz 

aos autos qualquer documento para justificar seus argumentos. Em 

contrapartida a Requerente além de informar as datas e horários que 

houveram a interrupção no fornecimento de energia, também anexou aos 

autos registros fotográficos que comprovam a má prestação do serviço. 

ID 12656658 Observo que a questão de mérito a ser dirimida cinge-se, 

fundamentalmente, em pleito de indenização por danos morais, diante das 

freqüentes interrupções no fornecimento de energia elétrica na residência 

da autora. A falha na adequada prestação do serviço, bem como a desídia 

da Requerida em diligentemente saná-la, deixando a autora sem energia 

elétrica em sua residência, tem gerado infortúnios a consumidora e sua 

família, alegando este que por vezes entrou em contato com a empresa ré 

pela solução do problema. É certo que estas sensações não podem se 

confundir com um mero aborrecimento, mas se configuram evidentes 

prejuízos a autora que ora pretende ver reparados. O artigo 22, parágrafo 

único do CDC dispõe que: "Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos." Cumpre registrar 

que a Portaria nº. 03/99 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério 

da Justiça (publicada em 19/03/99), reconheceu como serviço essencial o 

fornecimento de água, energia elétrica e telefonia. O fornecimento de 

energia elétrica constitui serviço essencial à população, devendo ser 

prestado de forma adequada, por força da diretriz constitucional 

estabelecida no artigo 175, parágrafo único, IV. O artigo 6º da Lei 8.987, 

de 1995, que trata das Concessões e Permissões de serviço público, 

dispõe: "Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação 

de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e nos respectivos 

contratos. §1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia, na sua prestação e modicidade das tarifas." 

Estabelece o dispositivo, desta forma, as características da prestação 

deste serviço público, para que satisfaça as exigências constitucionais. 
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Tratando de maneira específica o tema da descontinuidade do serviço 

público o § 3º do artigo supracitado disciplina o tema: "§3º - Não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após aviso prévio, quando: I - motivada por 

razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade." Da 

redação do dispositivo, depreende-se que há a possibilidade de corte de 

energia elétrica em razão de ordem técnica, desde que haja prévio aviso. 

Ademais, a energia constitui-se em bem essencial à comunidade, não 

podendo sofrer interrupção na sua prestação por decisão unilateral de 

uma das partes contratantes, como se o interesse econômico da 

Requerida sobrelevasse o interesse público na prestação de um serviço 

essencial. Firmadas estas considerações, e ponderando que o 

demandada é pessoa jurídica prestadora de serviço público, observo que 

a adequada resolução da controvérsia parte, em princípio, da doutrina 

específica de responsabilização civil do Estado, estatuída por nossa Carta 

Maior no artigo 37, § 6º, que preleciona: "§ 6º As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa." A determinação constitucional supra impinge a 

conclusão de que a empresa ré responde objetivamente pelos prejuízos 

causados a terceiros, bastando haver, para tanto, a existência de nexo de 

causalidade entre o ato comissivo e o dano; como restou configurado nos 

autos. Assim firmado, cumpre salientar que a autora diligenciou 

ostensivamente no sentido de resolver a situação e ficou sem energia 

elétrica por vezes e em período razoável de tempo. É inequívoca, portanto, 

a existência de prejuízos de natureza extrapatrimonial. A consumidora, ao 

ser privado indevidamente de serviço essencial em sua residência, viu-se 

sujeito a constrangimentos e percalços. Ainda como fundamento teórico 

atinente ao dever de indenizar na hipótese, cumpre salientar que o 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial à população, 

devendo ser prestado de forma adequada, por força da diretriz 

constitucional estabelecida no artigo 175, parágrafo único, IV. Entende-se, 

pois, que a energia representa bem fundamental à comunidade, não 

podendo sofrer interrupção na sua prestação por decisão unilateral de 

uma das partes contratantes. Assim, como se denota pela análise dos 

autos, a Requerida promoveu frequentes interrupções no fornecimento de 

energia na unidade consumidora, gerando constrangimentos a 

Requerente. Ademais, verifica-se que a Requerida não contesta a 

existência da interrupção, mas limita-se a justificar sua ocorrência, 

sustentando que a sua origem tem sido ocasionada por algum incidente na 

rede elétrica da ré. A situação, por certo, vai além de um mero 

aborrecimento, ponderando que a energia elétrica constitui serviço 

essencial ao pleno exercício das atividades diárias e basilares a própria 

subsistência do indivíduo. O Superior Tribunal de Justiça, salientando este 

posicionamento, mantém firme jurisprudência no sentido "da 

impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o 

fornecimento de energia elétrica e água", como, por exemplo, em função 

da cobrança de débitos pretéritos. (AgRg nº 1.207.818/RJ, Relatoria: 

Ministro HAMILTON CARVALHIDO, in DJe 2/2/2010). Por fim, o nexo de 

causalidade entre a conduta da empresa e o prejuízo reclamado se faz 

nítido. Se a ré tivesse cumprido a contento sua obrigação de prover 

adequadamente o serviço público, por certo, não haveria qualquer dano. 

Nesses termos, é seguro concluir que o ato perpetrado pela 

concessionária gerou prejuízos extrapatrimoniais a autora, considerando o 

período razoável e freqüente pelo qual sua residência ficou sem energia, 

causando prejuízo ao exercício das suas atividades. Assim, evidenciada a 

ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade argüidos pela 

parte, entendo que a pretensão reparatória é procedente. Reconhecida a 

falha na prestação do serviço que causou prejuízos morais à parte autora, 

resta quantificar a indenização. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000082-32.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RAFAELA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A autora não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. NECESSIDADE DE PERÍCIA No que tange à 
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incompetência em razão da matéria pela necessidade de realização de 

perícia técnica, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido aos 

autos é suficiente para o julgamento da lide. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da 

autora são procedentes. A relação jurídica estabelecida entre as partes, 

de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. 

Considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Alega a Parte Autora, em síntese, que houve a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica por parte da reclamada, de forma 

reiterada e em diversas ocasiões nos últimos meses, incorrendo, assim, 

em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada nega as acusações, 

aduz que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em virtude de 

caso fortuito e que as alegações da Autora foram desenvolvidas à mingua 

de qualquer comprovação quanto à suposta má prestação dos serviços 

realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe competia. Pois bem. Os 

documentos anexados com a defesa não são capazes de justificar o 

motivo de reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em 

contrapartida a Requerente além de informar as datas e horários que 

houveram a interrupção no fornecimento de energia, também anexou aos 

autos registros fotográficos que comprovam a má prestação do serviço. 

ID 12657146 Observo que a questão de mérito a ser dirimida cinge-se, 

fundamentalmente, em pleito de indenização por danos morais, diante das 

freqüentes interrupções no fornecimento de energia elétrica na residência 

da autora. A falha na adequada prestação do serviço, bem como a desídia 

da Requerida em diligentemente saná-la, deixando a autora sem energia 

elétrica em sua residência, tem gerado infortúnios a consumidora e sua 

família, alegando este que por vezes entrou em contato com a empresa ré 

pela solução do problema. É certo que estas sensações não podem se 

confundir com um mero aborrecimento, mas se configuram evidentes 

prejuízos a autora que ora pretende ver reparados. O artigo 22, parágrafo 

único do CDC dispõe que: "Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos." Cumpre registrar 

que a Portaria nº. 03/99 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério 

da Justiça (publicada em 19/03/99), reconheceu como serviço essencial o 

fornecimento de água, energia elétrica e telefonia. O fornecimento de 

energia elétrica constitui serviço essencial à população, devendo ser 

prestado de forma adequada, por força da diretriz constitucional 

estabelecida no artigo 175, parágrafo único, IV. O artigo 6º da Lei 8.987, 

de 1995, que trata das Concessões e Permissões de serviço público, 

dispõe: "Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação 

de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme 

estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e nos respectivos 

contratos. §1º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia, na sua prestação e modicidade das tarifas." 

Estabelece o dispositivo, desta forma, as características da prestação 

deste serviço público, para que satisfaça as exigências constitucionais. 

Tratando de maneira específica o tema da descontinuidade do serviço 

público o § 3º do artigo supracitado disciplina o tema: "§3º - Não se 

caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 

situação de emergência ou após aviso prévio, quando: I - motivada por 

razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por 

inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade." Da 

redação do dispositivo, depreende-se que há a possibilidade de corte de 

energia elétrica em razão de ordem técnica, desde que haja prévio aviso. 

Ademais, a energia constitui-se em bem essencial à comunidade, não 

podendo sofrer interrupção na sua prestação por decisão unilateral de 

uma das partes contratantes, como se o interesse econômico da 

Requerida sobrelevasse o interesse público na prestação de um serviço 

essencial. Firmadas estas considerações, e ponderando que o 

demandada é pessoa jurídica prestadora de serviço público, observo que 

a adequada resolução da controvérsia parte, em princípio, da doutrina 

específica de responsabilização civil do Estado, estatuída por nossa Carta 

Maior no artigo 37, § 6º, que preleciona: "§ 6º As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa." A determinação constitucional supra impinge a 

conclusão de que a empresa ré responde objetivamente pelos prejuízos 

causados a terceiros, bastando haver, para tanto, a existência de nexo de 

causalidade entre o ato comissivo e o dano; como restou configurado nos 

autos. Assim firmado, cumpre salientar que a autora diligenciou 

ostensivamente no sentido de resolver a situação e ficou sem energia 

elétrica por vezes e em período razoável de tempo. É inequívoca, portanto, 

a existência de prejuízos de natureza extrapatrimonial. A consumidora, ao 

ser privado indevidamente de serviço essencial em sua residência, viu-se 

sujeito a constrangimentos e percalços. Ainda como fundamento teórico 

atinente ao dever de indenizar na hipótese, cumpre salientar que o 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial à população, 

devendo ser prestado de forma adequada, por força da diretriz 

constitucional estabelecida no artigo 175, parágrafo único, IV. Entende-se, 

pois, que a energia representa bem fundamental à comunidade, não 

podendo sofrer interrupção na sua prestação por decisão unilateral de 

uma das partes contratantes. Assim, como se denota pela análise dos 

autos, a Requerida promoveu frequentes interrupções no fornecimento de 

energia na unidade consumidora, gerando constrangimentos a 

Requerente. Observo que os documentos apresentados à exordial 

demonstram, de maneira definitiva, o desgaste emocional ao qual foram 

submetidos a autora e sua família em virtude dos mencionados problemas. 

Ademais, verifica-se que a Requerida não contesta a existência da 

interrupção, mas limita-se a justificar sua ocorrência, sustentando que a 

sua origem tem sido ocasionada por algum incidente na rede elétrica da ré. 

A situação, por certo, vai além de um mero aborrecimento, ponderando 

que a energia elétrica constitui serviço essencial ao pleno exercício das 

atividades diárias e basilares a própria subsistência do indivíduo. O 

Superior Tribunal de Justiça, salientando este posicionamento, mantém 

firme jurisprudência no sentido "da impossibilidade de suspensão de 

serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água", 

como, por exemplo, em função da cobrança de débitos pretéritos. (AgRg 

nº 1.207.818/RJ, Relatoria: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, in DJe 

2/2/2010). Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o 

prejuízo reclamado se faz nítido. Se a ré tivesse cumprido a contento sua 

obrigação de prover adequadamente o serviço público, por certo, não 

haveria qualquer dano. Nesses termos, é seguro concluir que o ato 

perpetrado pela concessionária gerou prejuízos extrapatrimoniais a 

autora, considerando o período razoável e freqüente pelo qual sua 

residência ficou sem energia, causando prejuízo ao exercício das suas 

atividades. Assim, evidenciada a ocorrência do ato ilícito, do dano e do 

nexo de causalidade argüidos pela parte, entendo que a pretensão 

reparatória é procedente. Reconhecida a falha na prestação do serviço 

que causou prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a 

indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser 

suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

que servirá, a um só tempo, a condenação servirá para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para 

condenar a Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de 

condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 
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da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 24 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ROMANA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000036-43.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.715,82; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARINALVA ROMANA PEDROSO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de seus rendimentos. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Sem preliminares, passo a análise do MÉRITO. Trata-se o caso de 

pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais em virtude do nome da autora estar inscrito em órgãos de proteção 

ao crédito ante ao contrato avalizado por ela, mas que já se encontra 

quitado. Em contrapartida o requerido apenas nega as alegações da 

autora, sem anexar qualquer documento que confirme a inscrição regular 

do débito nos órgãos protetores de crédito. Pois bem, a celeuma diz 

respeito se a inscrição da autora é regular e se caso negativo, se foi 

capaz de gerar dano indenizável. Quando da decisão que concedeu a 

tutela antecipada (ID 11801171), o MM. Juiz de direito havia concedido a 

inversão do ônus da prova no caso em tela, o que significa dizer que 

desde a sua citação, o requerido já sabia que teria que desconstituir os 

argumentos da autora, ou pelo menos juntar algum indício de prova de que 

a restrição era legitima. Especificamente quanto ao ônus da prova nas 

ações declaratórias, o processualista Alexandre Freitas Câmara: "(...) se 

o autor se limitar a negar a existência do fato constitutivo, (por exemplo, o 

autor pede a declaração da inexistência de uma obrigação que, segundo 

ele, jamais existiu, embora sua existência venha sendo alardeada pelo 

demandado) haverá, aí sim, uma inversão do ônus, cabendo ao réu 

demonstrar a existência do fato constitutivo do seu direito." (in "Lições de 

Direito Processual Civil", v. I, 13ª edição, p. 406). O ônus da prova, nas 

ações declaratórias negativas, não se distribui de acordo com o a regra 

geral do CPC (art.373), pois a demandante pode apenas negar o ato ou 

fato cuja inexistência pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa 

a comprovação de sua existência, como fato constitutivo do direito 

atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova do fato constitutivo do 

direito é o réu, e não a autora. Assim, não há dúvidas de que se o 

requerido sustenta a licitude do ato jurídico, ou seja, a legalidade da 

negativação por existência do débito incumbia a ele o ônus da prova de 

que o contrato não está quitado. Outrossim, a questão posta em 

discussão não é quanto a validade ou não da garantia prestada quando da 

assinatura do contrato, mas sim se existe algum débito que valide a 

inscrição do nome da avalista nos órgãos de proteção ao crédito, o que ao 

meu sentir e pelos documentos anexados aos autos, realmente não se 

verifica. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Repita-se, emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 10.715,82 (dez mil setecentos e 

quinze reais e oitenta e dois centavos), inscrita em 04/02/16, discutido nos 

autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 
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manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-16.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA 01030341109 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000635-16.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 7.658,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS, BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA 

01030341109 Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Considerando que a parte autora requereu a 

gratuidade da justiça acostando declaração de hipossuficiência e 

comprovação suficiente corroborando com suas alegações, entendo pelo 

deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. A parte 

reclamante pleiteia em juízo a revisão e a nulidade das cláusulas 

contratuais que fixam a cobrança de taxas/tarifas contratadas no contrato 

pactuado entre as partes. E, consequentemente a restituição dos 

respectivos valores em dobro e indenização por danos morais. É a suma 

do essencial. No mérito, a demanda é improcedente. Ao analisar os 

documentos anexos aos autos, constata-se que as taxas e tarifas 

cobradas nos extratos do Reclamante são devidas por serviços que 

foram devidamente contratados pelo autor, e, portanto, são devidas. O 

Banco Reclamado demonstrou a existência da relação contratual de conta 

corrente, utilização de cheques e serviços e cobrança de impostos como 

o IOF. Neste sentido: PRETENSÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

DÉBITO EM CONTA CORRENTE. TAXAS E ENCARGOS DE MANUTENÇÃO 

DE CONTA. CONTRATAÇÃO PROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ERRO NA CONTRATAÇÃO É VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO E NÃO PODE SER PRESUMIDO. RECURSO DO RÉU 

PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004667135, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 25/09/2014) Assim, verifico não 

restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, 

tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, 

para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes 

pleiteados na exordial. Estando o contrato de acordo com os ditames 

legais, não há como acolher os pedidos formulados pela parte reclamante. 

III – DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial feito 

por ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A. Deixo de condenar a reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). DEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuita. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-15.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA VERUSCA BENICIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME LINARES NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000648-15.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: KARLA VERUSCA BENICIO PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

GUILHERME LINARES NOLASCO Vistos etc. Considerando que a parte 

autora requereu a gratuidade da justiça, mas deixou de acostar 

comprovação suficiente corroborando suas alegações, entendo pelo 

indeferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. A parte 

reclamante requereu a desistência requer a desistência da demanda 

conforme se verifica do ID. nº 10789290, postulando sua homologação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA desta reclamação, 

e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, 

com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Projeto 

de sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-54.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000335-54.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 29.544,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, LIMINAR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCOLINA ALVES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 
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entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Considerando que a parte autora requereu a gratuidade da justiça 

acostando declaração de hipossuficiência e comprovação suficiente 

corroborando com suas alegações, entendo pelo deferimento da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com relação à preliminar de 

conexão alegada pela Reclamada, rejeito-a, uma vez que, ainda que a 

outra ação possa envolver a mesma situação fática, cuidam-se de 

contratos e valores descontados distintos. Não merece acolhida a 

alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa 

complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a 

postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. 

Superadas as preliminares arguidas, passo à análise do MÉRITO. No 

mérito, a demanda é procedente. Cuida-se de demanda em que a alegação 

funda-se em cobranças indevidas, haja vista que a Autora admite a 

relação contratual, mas de conta corrente, porém, descobriu estar sendo 

vítima de descontos no valor de R$ 101,00 (cento e um reais) desde 

dezembro/2011 referente à contratação de empréstimos não contratados. 

Pugnou, por provimento, para que a Reclamada suspendesse as 

cobranças em folha de pagamento, e, no mérito, requereu sua 

confirmação, com a condenação da Reclamada para restituir em dobro os 

valores indevidamente debitados em sua folha de pagamento, bem como 

ao pagamento de indenização por danos morais A parte autora afirma que 

vez que apesar de ser cliente da Reclamada, está sofrendo descontos em 

sua folha de pagamentos desde dezembro/2011 no valor de R$ 101,00 

(cento e um reais) e desconhece a procedência destes descontos. A 

requerida argumenta em sua contestação que a contratação se deu 

regularmente sendo legítima a cobrança bem como os descontos. Com 

efeito, o que se vislumbra do acervo probatório, é que a prova cabal 

necessária para demonstrar a legalidade da contratação, ou seja o 

contrato válido, com documentação necessária, não vieram aos autos. 

Portanto, ausente a comprovação da anuência da contratação em que 

comprovaria sua alegação de que a autora realizou o referido empréstimo. 

Nesse contexto resta claro o dano moral sofrido pela parte autora, ao 

sentir-se prejudicada pelo requerido, com o desconto retirado diretamente 

de sua conta corrente e, com a falta de zelo quando da análise da 

documentação necessária para liberação de crédito e valores em nome da 

Autora. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, 

pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assume o risco da atividade que 

desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária 

e juros legais. Da mesma sorte, razão cabe à autora quanto aos pedidos 

de danos materiais, para devolução dos valores indevidamente 

descontados, estando correto o montante aduzido na inicial no valor de R$ 

7.272,00 (sete mil duzentos e setenta e dois reais) a ser devolvidos na 

forma dobrada, o que alcança a quantia de R$ 14.544,00 (quatorze mil, 

quinhentos e quarenta e quatro centavos). Portanto, quanto ao pedido de 

repetição do indébito, impositivo seu acolhimento, porquanto 

caracterizados os requisitos legais, impondo-se determinar a sua 

restituição em dobro. Reza o art. 42, § único, do Código de Defesa do 

Consumidor o seguinte: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável”.. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA da presente demanda para (1º) 

DECLARAR inexistente o débito objeto da presente demanda; (2º) 

DESCONSTITUIR o contrato objeto desta ação, (3º) CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante na importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais, o qual será atualizado da data 

do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária da data do evento danoso a teor do 

que prescreve a súmula 54 do STJ bem como (4º) CONDENAR o 

Reclamado à restituição de R$ 14.544,00 (quatorze mil, quinhentos e 

quarenta e quatro centavos), já na forma dobrada, atualizados desde a 

citação pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação Ratifico o teor da liminar concedida no limiar do processo. DEFIRO 

o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BENEDITO VILALBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000541-68.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 730,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS DE 

CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MUNER & 

SILVA LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: EDSON BENEDITO VILALBA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Muner & Silva Ltda - EPP em 

face de Edson Benedito Vilalba. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID 10359471) e as parcelas serão depositadas na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 448 de 846



conta informada pelo autor, conforme minuta de acordo. Portanto, para 

que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-17.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000622-17.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 621,29; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS DE 

CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MUNER & 

SILVA LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: MARCIO MARQUES DA SILVA 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Muner & Silva Ltda - EPP em 

face de Marcio Marques da Silva. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID 10705919) e as parcelas serão depositadas na 

conta informada pelo autor, conforme minuta de acordo. Portanto, para 

que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-23.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000005-23.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIO FERREIRA DE 

FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT em que o autor pleiteia o recebimento de 

prêmio por seguro obrigatório em função de invalidez permanente. 

Inicialmente, note-se que o fato de realizar perícia subverteria o princípio 

da celeridade processual, bem como, porque mostra-se incompatível com 

o procedimento dos juizados especiais. No caso em comento há apenas 

um documento que atesta o atendimento do requerente junto ao Hospital 

Filantrópico Universitário Geral, que o requerente foi submetido a diversos 

procedimentos, bem como a cirurgia ortopédica. No entanto, a invalidez 

permanente e o seu percentual deve ser comprovada pela parte 

reclamante por meio de laudo pericial, elaborado por perito oficial, 

consoante dispõe o § 5º, do art. 5º da Lei 6.194, de 19.12.1974, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009, in verbis: “§ 5o O Instituto 

Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá 

fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a 

verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais 

ou parciais”. (Destaquei). Em face à exigência legal acima, a jurisprudência 

atual é no sentido de que o relatório médico elaborado por médico 

particular não pode ser aceito como prova para fins de indenização pelo 

seguro DPVAT. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. Não tendo o autor comprovado a alegada invalidez permanente 

decorrente do sinistro de trânsito, ônus que lhe incumbia, não há como 

responsabilizar a ré pelo pagamento da indenização securitária. Art. 333, I, 

do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70052865409, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

16/01/2013) (TJ-RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

16/01/2013, Quinta Câmara Cível). “RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACOLHIDA – LAUDO 

PERICIAL UNILATERAL – MÉDICO PARTICULAR - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA 

OFICIAL - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. O 

Juizado Especial é competente para o julgamento da indenização relativa 

ao DPVAT, todavia, quando existentes nos autos somente atestado de 

encaminhamento ao Pronto Socorro Municipal e laudo firmado por médico 

particular, prova unilateral, se verifica a necessidade de prova pericial, 

pois os documentos são insuficientes para demonstrar a existência ou 

não de incapacidade permanente, não obstante haja a comprovação do 

nexo causal entre o acidente e a lesão sofrida. Assim, embora não se 

trate de causa complexa na sua essência, as causas que demandam 

prova pericial fogem da competência dos Juizados, por não se 

coadunarem com o rito e os princípios norteadores.” (TRMT – 3ª Turma – 

RI 5502/2010 – J. 11.02.2011 – Rel. José Zuquim Nogueira). Cumpre 

destacar que o entendimento supra se encontra Sumulado pela E. Turma 

Recursal Única deste Estado: “Súmula 15: Nas indenizações do seguro 

DPVAT, o relatório subscrito por médico particular informando a 

ocorrência da invalidez permanente, não preenche o disposto § 5º, do art. 

5º da Lei 6.194/74, que deve ser comprovado por laudo oficial do IML ou, 

subsidiariamente, por perícia jurisdicionalizada.” (Turma Recursal Única do 

Estado do Mato Grosso. DJE-MT – Ed. 8821, data da disponibilização: 

29/03/2012, p. 84). Com efeito, o Juizado Especial é competente para o 

julgamento da indenização relativa ao DPVAT quando existir laudo pericial 

realizado por perito oficial, constando a ocorrência da invalidez 

permanente em razão do acidente e também o seu percentual. No entanto, 

se inexistir as referidas provas, havendo necessidade de realização de 

perícia, por perito oficial, para constatar a ocorrência da invalidez 

permanente e o percentual desta, o Juizado Especial é incompetente para 

processar e julgar a causa, em razão da complexidade, de modo que deve 

o litígio ser apresentado e decidido perante a Justiça Comum. Outro não é 

o recente entendimento da Turma Recursal Única deste Estado, vejamos: 

Ementa: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- SEGURO DPVAT - INVALIDEZ 

GRADUADA POR PERITO PARTICULAR - NÃO APRESENTAÇÃO DE 

LAUDO MÉDICO OFICIAL - INDISPENSABILIDADE MESMO NOS CASOS 

OCORRIDOS ANTES DA MEDIDA PROVISÓRIA 451/2008 - PRECEDENTES 

DO E. STJ - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 

PROCESSO EXTINTO. Não se admite o parecer unilateral de médico 

particular para comprovar a invalidez permanente, que deve ser 

demonstrada por Laudo Oficial do IML (art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74) ou, 

subsidiariamente, por perícia jurisdicionalizada. As causas que demandam 

de prova pericial fogem da competência dos Juizados, por não se 

coadunarem com o rito e os princípios norteadores." (TURMA RECURSAL 

ÚNICA RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1781/2011 CLASSE II. Rel. DR. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA. Data do julgamento: 13-03-2012). III – 
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DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO sem 

resolução do mérito, com fundamento do art. 51, II da Lei 9.099/95, ante a 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA por necessidade de 

realização de perícia médica. Deixo de condenar no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000022-59.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALENCAR EICKHOFF 

Parte Ré: REQUERIDO: ALIÂNCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Considerando que a parte autora requereu a 

gratuidade da justiça acostando declaração de hipossuficiência e 

comprovação suficiente corroborando com suas alegações, entendo pelo 

deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de 

demanda em que a parte reclamante postula a reparação por danos 

materiais e morais decorrentes do fato de que teve vários bens subtraídos 

de sua residência em novembro/2017 e após requerer o ressarcimento do 

prejuízo ao Reclamado, já que possui Seguro residencial, não obteve êxito. 

No mérito, a demanda é parcialmente procedente. A requerida não trouxe 

qualquer prova de que as alegações vertidas na inicial são inverídicas, o 

que poderia ser facilmente comprovado pela demandada. No entanto, não 

se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao 

disposto no art. 373, II, do CPC sendo de responsabilidade da ré prezar 

pela segurança e legitimidade dos valores que buscam cobrar de seus 

clientes. Nesse diapasão, como seguradora não cumpriu com sua 

obrigação no contrato consistente na oferta do plano contratado. No 

mérito, conforme se vislumbra dos autos há a relação de consumo entre a 

reclamante (consumidor) e reclamado (fornecedor). Nesse passo o ônus 

da prova incumbe certamente ao reclamado, dado ao fato de que sua 

defesa se pauta ou deveria pautar-se nos exatos termos do §3º, do art. 

14 do CDC. Contudo, nada produziu nesse sentido, passando ao largo do 

que necessariamente deveria trazer de prova para excluir a sua 

responsabilidade que, nos termos da lei, é objetiva. Ainda que o reclamado 

conteste as provas amealhadas na inicial tenho que não trouxe qualquer 

adminículo de prova que pudesse retirar o teor do que restou coligido aos 

autos pela parte reclamante. Ademais, tratando-se de responsabilidade 

objetiva, competia única e exclusivamente à reclamada trazer provas 

capazes de infirmar o que asseverado pela parte reclamante. A reclamada 

traz a apólice do seguro contratado pela Reclamante, demonstrando que a 

residência da parte reclamante estava coberta pelo contrato de seguro. 

Havia, por certo, outros meios de prova para que se desincumbisse do 

encargo de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte autora. No entanto, não realizou qualquer atividade 

probatória, o que conduz à parcial procedência do pedido. Nesse 

particular, é de se reconhecer que deve a reclamada ser responsabilizada 

pelos danos materiais ante os objetos que demonstra terem sido furtados 

pelas provas carreadas aos autos até o limite do valor do contrato que é 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). De outro tanto o dano moral pleiteado 

não encontra suporte diante do conjunto probatório verificado nos autos, 

porquanto os fatos narrados não conduzem à configuração do abalo 

extrapatrimonial aduzido pela reclamante. É importante registrar que se 

tratando de mero descumprimento contratual, já pacificou a jurisprudência 

que não há que se falar em dano moral a ser indenizado. Nesse sentido, 

transcrevo: RECLAMAÇÃO – SEGURO DE SAÚDE – NEGATIVA DE 

REALIZAÇÃO DE EXAME PELO LABORATÓRIO – REEMBOLSO DO VALOR 

DISPONIBILIZADO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS – SIMPLES DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

CONTRATUAL – RECURSO IMPROVIDO. Sendo o valor coberto pelo plano 

de saúde, menor que os custos do laboratório e havendo recusa da 

realização do exame e o recorrente ter pago pelos exames, deve a 

cooperativa médica reembolsar pela integralidade dos gastos efetuados 

no laboratório. O simples descumprimento da obrigação contratual não 

implica, por si só, danos de ordem moral. (Recurso Inominado nº 

3690/2007, 2ª Turma Recursal, Rel. Dr. João Bosco Soares da Silva. DJ. 

19/02/2008) E ainda: EMENTA – SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO 

DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 7513/2009, 5ª Turma 

Recursal, Rel. Dr. Luis Augusto Veras Gadelha. DJ. 21/06/2010) 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. INCÊNDIO. 

COBERTURA DEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. Trata-se de ação de cobrança cumulada com 

indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS - O mero 

descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo 

indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano 

moral. In casu, embora o autor tenha alegado ter ficado sem residência 

em... (TJ-RS - AC: 70042556217 RS , Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Data de Julgamento: 25/10/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/10/2012) Vale dizer que, embora a 

responsabilidade da reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a 

existência do dano moral que deveria ser demonstrado pelo agente. Dessa 

forma é que entendo inexistente o dano moral passível de reparação, 

porquanto não ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer 

diminuição patrimonial. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para CONDENAR o reclamado ao pagamento dos danos 

materiais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados desde 

a ser atualizado pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Deixo de 

condenar a reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). DEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT0010216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000022-59.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 19.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALENCAR EICKHOFF 
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Parte Ré: REQUERIDO: ALIÂNCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Considerando que a parte autora requereu a 

gratuidade da justiça acostando declaração de hipossuficiência e 

comprovação suficiente corroborando com suas alegações, entendo pelo 

deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de 

demanda em que a parte reclamante postula a reparação por danos 

materiais e morais decorrentes do fato de que teve vários bens subtraídos 

de sua residência em novembro/2017 e após requerer o ressarcimento do 

prejuízo ao Reclamado, já que possui Seguro residencial, não obteve êxito. 

No mérito, a demanda é parcialmente procedente. A requerida não trouxe 

qualquer prova de que as alegações vertidas na inicial são inverídicas, o 

que poderia ser facilmente comprovado pela demandada. No entanto, não 

se desincumbiu do encargo probatório que lhe cabia, desatendendo ao 

disposto no art. 373, II, do CPC sendo de responsabilidade da ré prezar 

pela segurança e legitimidade dos valores que buscam cobrar de seus 

clientes. Nesse diapasão, como seguradora não cumpriu com sua 

obrigação no contrato consistente na oferta do plano contratado. No 

mérito, conforme se vislumbra dos autos há a relação de consumo entre a 

reclamante (consumidor) e reclamado (fornecedor). Nesse passo o ônus 

da prova incumbe certamente ao reclamado, dado ao fato de que sua 

defesa se pauta ou deveria pautar-se nos exatos termos do §3º, do art. 

14 do CDC. Contudo, nada produziu nesse sentido, passando ao largo do 

que necessariamente deveria trazer de prova para excluir a sua 

responsabilidade que, nos termos da lei, é objetiva. Ainda que o reclamado 

conteste as provas amealhadas na inicial tenho que não trouxe qualquer 

adminículo de prova que pudesse retirar o teor do que restou coligido aos 

autos pela parte reclamante. Ademais, tratando-se de responsabilidade 

objetiva, competia única e exclusivamente à reclamada trazer provas 

capazes de infirmar o que asseverado pela parte reclamante. A reclamada 

traz a apólice do seguro contratado pela Reclamante, demonstrando que a 

residência da parte reclamante estava coberta pelo contrato de seguro. 

Havia, por certo, outros meios de prova para que se desincumbisse do 

encargo de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte autora. No entanto, não realizou qualquer atividade 

probatória, o que conduz à parcial procedência do pedido. Nesse 

particular, é de se reconhecer que deve a reclamada ser responsabilizada 

pelos danos materiais ante os objetos que demonstra terem sido furtados 

pelas provas carreadas aos autos até o limite do valor do contrato que é 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). De outro tanto o dano moral pleiteado 

não encontra suporte diante do conjunto probatório verificado nos autos, 

porquanto os fatos narrados não conduzem à configuração do abalo 

extrapatrimonial aduzido pela reclamante. É importante registrar que se 

tratando de mero descumprimento contratual, já pacificou a jurisprudência 

que não há que se falar em dano moral a ser indenizado. Nesse sentido, 

transcrevo: RECLAMAÇÃO – SEGURO DE SAÚDE – NEGATIVA DE 

REALIZAÇÃO DE EXAME PELO LABORATÓRIO – REEMBOLSO DO VALOR 

DISPONIBILIZADO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS – SIMPLES DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

CONTRATUAL – RECURSO IMPROVIDO. Sendo o valor coberto pelo plano 

de saúde, menor que os custos do laboratório e havendo recusa da 

realização do exame e o recorrente ter pago pelos exames, deve a 

cooperativa médica reembolsar pela integralidade dos gastos efetuados 

no laboratório. O simples descumprimento da obrigação contratual não 

implica, por si só, danos de ordem moral. (Recurso Inominado nº 

3690/2007, 2ª Turma Recursal, Rel. Dr. João Bosco Soares da Silva. DJ. 

19/02/2008) E ainda: EMENTA – SERVIÇOS BANCÁRIOS. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO 

DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 7513/2009, 5ª Turma 

Recursal, Rel. Dr. Luis Augusto Veras Gadelha. DJ. 21/06/2010) 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO RESIDENCIAL. INCÊNDIO. 

COBERTURA DEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. Trata-se de ação de cobrança cumulada com 

indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS - O mero 

descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo 

indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano 

moral. In casu, embora o autor tenha alegado ter ficado sem residência 

em... (TJ-RS - AC: 70042556217 RS , Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Data de Julgamento: 25/10/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 31/10/2012) Vale dizer que, embora a 

responsabilidade da reclamada seja objetiva, tal não acoberta por lógica a 

existência do dano moral que deveria ser demonstrado pelo agente. Dessa 

forma é que entendo inexistente o dano moral passível de reparação, 

porquanto não ultrapassou, nesse aspecto, o mero dissabor de sofrer 

diminuição patrimonial. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para CONDENAR o reclamado ao pagamento dos danos 

materiais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados desde 

a ser atualizado pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Deixo de 

condenar a reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). DEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. 

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença submetido à 

homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010239-47.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO ALVES DA CRUZ BOMDESPACHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010239-47.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 754,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

LAERCIO ALVES DA CRUZ BOMDESPACHO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Insta salientar, que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar, todavia, o autor se manteve inerte conforme certidão inserida 

nos autos: “Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação da parte exequente, apesar de 

devidamente intimada, conforme aviso de recebimento juntado aos autos. 

Chapada dos Guimarães-MT, 17 de março de 2018.” Trata-se de 

execução de acordo homologado em Centro de mediação. No entanto o 

feito encontra-se paralisado desde abril/2015, sem qualquer manifestação 

das partes. O autor foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao 

feito e nada requereu. ID 4784091 Dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. III, que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado 

abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000529-54.2017.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000529-54.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 1.823,95; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: TAIRAN SCHUMACHER Parte Ré: 

EXECUTADO: LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de execução proposta por Tairan Schumacher em face de LM – 

Hotelaria e Turismo Eireli - ME. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID 11726660) e as parcelas serão depositadas na 

conta informada pelo autor, conforme minuta de acordo. Portanto, para 

que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo 

supra, bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, 

extingo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” 

do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000598-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000598-86.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 14.528,03; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: PABLO RAMIRES FONSECA Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009 dispensa-se o relatório. 

Passo à análise de MÉRITO da demanda. FUNDAMENTO E DECIDO 

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em 

honorários advocatícios devido pela atuação na Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO DE 

PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 14.528,03 (quatorze mil quinhentos e vinte e oito reais e três 

centavos), referente aos 13,5 URH’S estipulados pelos serviços 

advocatícios prestados, acrescidos de juros e correções com data base 

de 06/09/17. O Estado através da Procuradoria do Estado não se opôs ao 

valor cobrado pela exequente. ID 11269608 DISPOSITIVO Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para homologar a 

correspondente emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a expedição de 

OFICIO REQUISITORIO, conforme determina o Provimento nº 11/2017-CM 

do TJMT em nome de PABLO RAMIRES FONSECA e encaminhamento ao 

Tribunal de Justiça para satisfação do crédito Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN AUGUSTO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000049-42.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JONATAN AUGUSTO DA CONCEICAO Parte Ré: 

REQUERIDO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação de 

indenização proposta por Jonatan Augusto Conceição em face de 

Atlântico Fundo De Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. 

Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 12463380) 

e a quitação foi realizada na conta informada pelo autor, conforme minuta 

de acordo. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo 

recursal e, consequentemente, extingo o processo com resolução de 

mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação 

do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR UGO SOUSA OAB - MT0009611A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000054-64.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDUARDO HENRIQUE COSTA OCTAVIANO Parte Ré: 

REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

de indenização proposta por Eduardo Henrique Costa Otaviano em face de 

LATAM Airlines Group S/A. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram (ID 12320794) e a quitação foi realizada mediante 

depósito na conta informada pelo autor, conforme o Termo de Audiência. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, bem como a desistência do prazo recursal e, 

consequentemente, extingo o processo com resolução de mérito na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Após, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLE FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000057-19.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GABRIELLE FRANCA DE FARIAS Parte Ré: 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000063-26.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VANESSA FRANCISCA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-55.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000074-55.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 
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INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CARLOS ROBERTO DA CRUZ Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-32.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CINTRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN OAB - RS46853 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT0006618A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000427-32.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 20.420,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLAVIA CINTRA SANCHES Parte Ré: REQUERIDO: 

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem 

julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-75.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010026-75.2014.8.11.0024; Valor causa: R$ 27.120,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANA 

DO ROSARIO Parte Ré: REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-53.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010743-53.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 31.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 
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processo: Parte Autora: REQUERENTE: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação de indenização proposta por Carlos 

Alexandre da Silva Santos em face de Flávia Catarina Oliveira de Amorim 

Reis. Analisando os autos, observa-se que as partes transigiram (ID 

12205023) e a quitação foi realizada mediante depósito na conta 

informada pelo autor, conforme minuta de acordo. Portanto, para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, 

bem como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo 

o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE SOUZA PAIVA OAB - MT0018982A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO RODRIGUES VALADAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000110-97.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 11.068,61; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Ato / 

Negócio Jurídico]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MECANICA E AUTO PECAS ANNA VITORIA LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: RODOLFO RODRIGUES VALADAO Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório, nos moldes do Art. 38 da Lei 9.099/95. MECÂNICA 

E AUTO PEÇAS ANNA VITÓRIA LTDA - ME, propôs ação de Cobrança, em 

desfavor de RODOLFO RODRIGUES VALADÃO, por meio da qual 

requereu a condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$ 

11.068,61 (onze mil sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), 

referente a serviços prestados que não foram regularmente quitados. 

Passo a análise de MÉRITO Narra o autor na petição inicial que é credor da 

parte demanda na quantia atualizada de R$ 11.068,61 referente a 4 

(quatro) parcelas não quitadas constantes na ORDEM DE SERVIÇO 

JYX1240 assinada pelo próprio requerido. Tendo em vista que não 

conseguiu resolver a questão amigavelmente, restou ao autor somente a 

alternativa de ajuizar a presente demanda. Na audiência de conciliação, 

que teve lugar no dia 19/04/18, compareceu somente o autor (ID 

12810194). Ausente a parte requerida, apesar de devidamente 

citada/intimada (ID 12812478). Por tal razão, mostra-se aplicável o 

disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, a inferir que o requerido não pretende 

oferecer defesa, sobrevindo-lhe, destarte, os efeitos da revelia. 

Reputam-se, portanto, verdadeiros os fatos narrados na exordial, sendo 

certo que nada há nos autos que possa elidir a confissão ficta. No intuito 

de conferir verossimilhança de suas alegações, encartou o autor a ordem 

de serviço assinada pelo réu (12472656). Se outras provas deveriam ser 

produzidas, não o foram em razão da desídia do requerido, que frustrou a 

realização da audiência de conciliação. Assim, como o autor instruiu a 

inicial com documentos suficientes a provar que o serviço foi prestado e 

não pago e diante da ausência de interesse do réu em provar o contrário, 

a procedência dos pedidos do autor é certa. DISPOSITIVO Isto posto, 

declaro a revelia da parte reclamada. Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

e condeno RODOLFO RODRIGUES VALADÃO a pagar a MECÂNICA E 

AUTO PEÇAS ANNA VITÓRIA LTDA - ME a importância de R$ 11.068,61 

(onze mil sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), acrescida de 

juros de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a 

contar de 27/03/18. Resolvo o mérito a teor do art. 487, inciso I do CPC. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BENEDITA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000027-81.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIANE BENEDITA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. A preliminar aventada se confunde com o mérito e lá 

será apreciada. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação declaratória 

de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais promovida 

por ELIANE BENEDITA RODRIGUES em face de VIA VAREJO S.A. Em 

síntese, a requerente aduziu que a requerida inseriu seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por dívida paga. Que procurou a loja 

administrativamente para tentar resolver o processo enviando cópia da 

parcela paga, mas ainda assim a restrição não foi retirada. A requerida 

por seu turno, informou apenas que não existe provas do pagamento, mas 

demonstrando a sua boa-fé já providenciou o cancelamento da cobrança 

da parcela vencida em 13/12/2017, bem como retirou a restrição nos 

órgãos de proteção ao crédito. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 
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VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Interessante registrar 

que a requerida em sua defesa CONFESSA a inscrição irregular e tenta 

atribuir a consumidora a obrigação de provar que pagou a parcela, sendo 

DEVER da empresa averiguar se realmente o pagamento da parcela havia 

sido feito antes de manchar o bom nome da requerente. Informa o 

requerido que “Convém esclarecer, inicialmente, que a requerida, ao tomar 

conhecimento dos fatos narrados pela autora, quando citada da presente 

demanda, já adotou providências para cessar as cobranças que estavam 

sendo realizadas bem como a exclusão do patronímico da autora dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito”. No entanto, analisando o termo de 

audiência constante do ID 12316527 é evidente que não houve interesse 

algum do requerido em tentar resolver a contenda. Com a 

constitucionalização do novo código de processo civil, as partes devem 

contribuir para a rápida solução do litigio e agirem de modo que a boa-fé 

prevaleça, conforme preceitua os artigos 5 e 6 do NCPC, in verbis: ART. 

5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé. ART. 6º Todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Por outro lado, a requerente 

demonstrou satisfatoriamente o motivo da sua insatisfação: a prova do 

dano, com a inscrição no Serasa constante do ID 11579315 e a prova da 

atitude ilícita com a juntada do pagamento da parcela de 12/2017 no ID 

11579427, página 6, reforçado pelo ID 12461494, página 2. Emerge, pois, 

sem respaldo a inserção do nome da requerente órgãos de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) – 

(19/01/18). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 

1.868,30 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), que 

foi lançado no SERASA em 19/01/18, no entanto tal inexigibilidade fica 

restrita a esta inscrição que fora discutida nos autos, não havendo 

qualquer relação com as demais parcelas a serem adimplidas; CONFIRMO 

a liminar anteriormente concedida e DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Requerente dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando 

cálculo do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 28 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000004-38.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 33.912,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ROSEMARI SILVERIA BEZERRA 

SANTANA Parte Ré: REQUERIDO: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE A empresa alega que é apenas intermediária de vendas, 

todavia a situação discutida versa sobre suposta má prestação do site de 

intermediação de vendas, dessa feita, rejeito a preliminar arguida. 

Ultrapassada esta fase, passo a análise de MÉRITO. Trata-se a presente 

ação de pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por 

dano material além da indenização por dano moral sofrido em virtude da 

falha na prestação do serviço supostamente cometido pela empresa 

requerida. Como argumento para sua pretensão, a autora afirma o 

seguinte: “A autora da presente ação, efetuou a compra de duas 

passagens aéreas no site eDestinos.com.br, com data de ida dia 16 

Janeiro/2018 e data de volta 23 Janeiro/2018, no valor total de R$ 1.764,00 

(um mil setecentos e sessenta e quatro reais), através do Cartão de 

Crédito (conforme comprovantes em anexo). No entanto, a empresa 

eDestinos.com.br agindo em FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO e 

GRANDE ERRO no processamento das 2 (duas) passagens aéreas 

concretizou cidade de origem ERRADA E INEXISTENTE, onde sequer 

lançou no sistema o nome correto do aeroporto internacional MARECHAL 
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RONDON e nem tão pouco o número do voo.” Em seguida afirma que “Ao 

solicitar a correção das passagens aéreas, foi surpreendia com várias 

cobranças ilegais e abusivas, quais sejam: “taxa” de 15% (quinze por 

cento) por passageiro, taxa da agência de USD de R$ 40,00 por 

passageiro (cobrado separadamente no cartão da compra), cotação de 

R$ 129,60, além do absurdo de ser obrigada a informar o número do 

código de segurança do cartão de crédito da consumidora, ou seja, 

situação extremamente abusiva e ilegal. (vide documentos em anexo)” 

Pois bem. Analisando detidamente todos os documentos juntados pelas 

partes, tem-se que não assiste razão aos pedidos da autora. A 

requerente para fazer prova das suas alegações anexou documento no 

ID11340362 no qual consta o código da reserva e a ausência de 

informação quanto aos destinos escolhidos. Em contrapartida o requerido 

anexa aos autos, IDs 12646668, 12646673, 12646676, 12646680, 

12646688, 12761232, todo o procedimento realizado desde a compra das 

passagens até o pedido informações quanto ao cancelamento que foram 

devidamente enviados no email fornecido pela própria autora 

(cezarerose.rs@gmail.com). É evidente que a autora tenta levar este juízo 

a engano, informando que seria da empresa a culpa pelo erro no 

preenchimento e não da própria consumidora. Esta situação está muito 

clara no momento que ela anexa a confirmação da reserva sem constar 

os aeroportos, mas logo em seguida anexa no ID 11340370, procedimento 

para a compra das passagens, onde está EXPRESSAMENTE constando os 

aeroportos escolhidos no momento da aquisição, quais sejam BYC e VVI. 

Sobressai claro dos autos que houve a culpa exclusiva da consumidora 

que ao adquirir a passagem não atentou as siglas dos aeroportos e 

acabou por efetuar a compra para destino diverso do que desejava. 

Ocorre que tal situação não enseja qualquer tipo de reparação e como não 

houve sequer a alegação de arrependimento posterior, não há como os 

fatos apresentados serem analisados sobre este prisma. Não se discute 

que o caso é de relação de consumido, visto que a passagem aérea é 

considerada produto, nos termos do art. 3º, §1º do CDC e a autora 

contratante enquadra-se no conceito de consumidor. No entanto, a 

empresa ré objetiva maior comodidade e agilidade na aquisição de 

passagens aéreas ao apresentar oportunidades como descontos e 

promoções. Os termos de uso estabelecem (ID12646660): “II. SISTEMA DE 

RESERVAS 1. A utilizaçao do SISTEMA DE RESERVAS pelo USUÁRIO e a 

aquisiçao de qualquer PASSAGEM por intermédio da eDESTINOS está 

sujeita a aceitaçao integral destas Condiçoes Gerais. 2. A eDESTINOS 

funciona como intermediária entre o USUÁRIO e os FORNECEDORES na 

compra e venda de PASSAGENS. 3. A partir dos parâmetros de pesquisa 

fornecidos pelo USUÁRIO, o SISTEMA DE RESERVAS realiza pesquisa 

com os FORNECEDORES e exibe as opçoes de PASSAGENS disponíveis.” 

Conforme os termos de uso acima e o procedimento padrão deste tipo de 

serviço, o responsável pela inclusão dos dados no sistema é o 

consumidor, diversamente do que quer alegar a autora. O preenchimento 

equivocado dos aeroportos é de sua exclusiva responsabilidade. Nesse 

passo, tem-se que não é possível imputar qualquer responsabilidade à 

agência de viagem por ação de responsabilidade exclusiva da autora. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA 

ADQUIRIDA PELA INTERNET COM NOME ERRADO. EMBARQUE NEGADO. 

NOME DO USUÁRIO NÃO CORRESPONDENTE AO DO SISTEMA DA 

COMPANHIA AÉREA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A 

consumidora/recorrente introduziu seus dados pessoais em cadastro da 

empresa aérea quando da aquisição de passagem via internet. Logo, não 

pode imputar à ré/recorrida qualquer responsabilidade pela divergência 

entre o nome constante no sistema e o que consta em documentos 

apresentados no momento do embarque. Impossibilidade de seguir viagem 

que decorreu da conduta negligente da autora. Incide, na hipótese, a 

excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, nos 

termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor. 2. Na 

hipótese, tem-se que a recorrente não embarcou em razão de sua própria 

desídia ao não apresentar no momento do embarque documento 

correspondente ao nome informado no sistema/passagem, conforme 

determina a Resolução nº 130 da ANAC. 3. Recurso conhecido e 

improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com súmula 

de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46, da Lei 9.099/95. 

4. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 

valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fl. 86). (Acórdão 

n.717879, 20120110381579ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 

1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de 

Julgamento: 24/09/2013, Publicado no DJE: 02/10/2013. Pág.: 277) Por 

outro lado, após o requerido anexar aos autos todos os documentos que 

contradiziam os argumentos da autora, teve ela a chance de impugna-los 

um a um, o que não foi feito, limitando-se apenas a reproduzir 

integralmente a petição inicial, sem qualquer pedido de produção de outras 

provas. Assim, considerando a culpa exclusiva da consumidora, não há 

que se falar em dever de indenizar por parte da empresa ré. DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAMPIERI BARION OAB - MT7519/O (ADVOGADO)

NATALIA MARTINS DE FREITAS OAB - MT17460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000084-02.2018.8.11.0024; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS Parte Ré: REQUERIDO: SISTEMA 

AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante de sua condição financeira. Sobre 

o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo a análise de 

MÉRITO. Cuida-se de ação de indenização por dano moral proposta por 

CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS em face de SAEE – CHAPADA DOS 

GUIMARÃES. O instituto da responsabilidade civil encontra previsão legal 

no Código Civil, sendo delineada no art. 186: “Art. 186. Aquele que, por 
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ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Para que seja configurada a responsabilidade civil, exige-se, em regra, a 

cumulação de quatro elementos, também denominados pressupostos do 

dever de indenizar, quais sejam: a) conduta (positiva ou negativa); b) 

culpa (genérica ou lato sensu); c) nexo de causalidade e d) dano (ou 

prejuízo). A responsabilidade civil do Requerido é de natureza objetiva, 

necessitando para se configurar uma conduta ilícita, o dano e o nexo 

causal. No entanto, não será necessário o elemento culpa razão pela qual 

se conhece essa modalidade como responsabilidade independentemente 

de culpa. Ou seja, esta pode ou não existir, mas será irrelevante quando 

analisado o dever de indenizar do Estado. A responsabilidade do 

Município, no caso ligada a prestação de serviços públicos é regida 

explicitamente em nossa Constituição Federal, a saber: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998).” Após análise atento dos autos, vislumbro que a requerida infligiu 3 

(três) elementos que são necessários para configurar a responsabilidade 

civil objetiva, são eles: 1) conduta (Pane no sistema elétrico de 

abastecimento); 2) interrupção do fornecimento de água culminando no 

retardamento da normalização de seus serviços (nexo causal); 3) O dano 

(neste caso moral). O provimento de água é serviço público essencial, 

assim, a interrupção em seu fornecimento gera inúmeros transtornos aos 

seus usuários, causando-lhes diversos transtornos. A empresa 

fornecedora de água e esgoto enquadra-se perfeitamente ao conceito de 

fornecedor de serviços, eis que presta seus serviços mediante 

remuneração. Porém, os serviços públicos em geral devem ser 

obrigatoriamente ajustados, competentes e resguardados, sendo 

prestados com qualidade e confiabilidade, de modo que alcance seu fim na 

realidade concreta, ou seja, os seus consumidores fiquem satisfeitos. 

Entretanto o autor não teve um abastecimento de água satisfativo que é 

um direito essencial, que deve ser contínuo sem interrupções, assim, o 

Estado não atingiu o seu fim na realidade concreta, diante disso os 

descumprimentos de tais atos, faz jus a reparar o dano causado. O 

fornecimento de água potável é um serviço essencial à vida e, por isso, 

não pode sofrer interrupções. Nenhuma pessoa consegue viver sem 

água. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor prevê: Art. 22. Os 

órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto 

aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, 

serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. Portanto, diante da existência 

da relação de consumo, é atraída a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor no tocante à natureza objetiva da responsabilidade civil do 

fornecedor de serviços (art. 14, caput, CDC). Por outro lado, a análise dos 

autos, não se vislumbra a existência de motivo de força maior ou de 

outros requisitos que ensejassem o afastamento da responsabilidade da 

requerida pelo descumprimento de suas obrigações. A única justificava 

arguida pela ré foi de que a suspensão do fornecimento de água se deu 

em razão da pane no sistema elétrico de abastecimento. Ocorre que dos 

documentos juntados, não houve qualquer indício de prova de que a 

requerida tenha tentado amenizar os problemas gerados desta 

suspensão, muito menos houve qualquer medida quanto a avisar a 

comunidade da situação, de forma que isto não assenta, como quiseram 

fazer parecer, caso fortuito ensejador da excludente prevista na primeira 

parte do artigo 248 do Código Civil. É inadmissível o fato que a pane no 

sistema elétrico de abastecimento paralise o fornecimento de um serviço 

básico por mais de 3 (três) dias, pois como o próprio nome já diz, trata-se 

de serviço essencial à população. Deste modo, Caso fortuito + Força 

maior = Fato/Ocorrência imprevisível ou difícil de prever que gera um ou 

mais efeitos/consequências inevitável, caso este não apontando nos 

fatos. O que mostra cristalino é que, o requerido foi negligente, pois se 

houvesse uma constante fiscalização no sistema, tal tipo de problema 

poderia ser facilmente evitado. Assim, demonstrados os requisitos 

ensejadores da responsabilidade civil e ausentes quaisquer das hipóteses 

de excludente de culpabilidade, resta acessível o dever de a requerida 

indenizar o dano moral sofrido pelo autor. Neste diapasão, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte requerente, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a requerida a agir com 

a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar o Réu a pagar a Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) – (11/02/18). Indefiro a justiça gratuita. Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de abril de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ CREPALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA OAB - MT0009813A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000032-06.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOAO LUIZ CREPALDI 

Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 
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ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. FUNDAMENTO. DECIDO. Cuida-se de ação de cobrança 

de seguro obrigatório DPVAT promovida por JOÃO LUIZ CREPALDI em que 

pleiteia o recebimento da indenização por seguro obrigatório em função de 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito ocorrido em 

22/11/17. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a preliminar 

suscitada na contestação quanto a incompetência do juizado diante da 

necessidade de perícia, merece prosperar. Conforme se infere dos 

documentos anexados aos autos pela parte autora, ele se limitou a fazer 

prova da sua invalidez apenas com laudo médico genérico que menciona a 

ocorrência da lesão e a descrição do atendimento, sem ao menos informar 

a existência de invalidez e o grau de sua valoração. (ID 11706724) 

Importante destacar que a invalidez permanente e o seu percentual deve 

ser comprovada pela parte autora por meio de laudo pericial, elaborado 

por perito oficial, consoante dispõe o § 5º, do art. 5º da Lei 6.194, de 

19.12.1974, com a redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009, in verbis: “§ 

5o O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da 

vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima 

com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, 

totais ou parciais”. (Destaquei). Em razão disso, mostra-se necessária a 

realização de perícia médica, a fim de verificar se houve, de fato, invalidez 

permanente. Sendo inviável a produção de tal espécie de prova no 

sistema dos Juizados Especiais, imperiosa, portanto, a extinção do 

processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 51, II da Lei n° 

9.099/95. Neste sentido: “TJMT-0061877) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - AÇÃO 

EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 5º, INCISO XXXV DA CF - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE - NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL - RECURSO PROVIDO. 

Atento ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto 

no art. 5º, XXXV, da CF, é desnecessário o requerimento administrativo 

para se pleitear judicialmente o recebimento de seguro DPVAT. Existindo 

nos autos apenas relatório médico particular trazido pelo acidentado, esse 

se mostra insuficiente para caracterizar a invalidez; dessa forma, 

imperiosa a elaboração de laudo expedido por órgão oficial. (Apelação nº 

0002310- 46.2012.8.11.0011, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 01.07.2014, Publ. 07.07.2014). JECCMT-0006553)” 

“SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL. ACOLHIDA. LAUDO ELABORADO POR PERITO NÃO 

OFICIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO PROVIDO. Não se 

admite o laudo médico particular para comprovar a invalidez permanente, 

que deve ser demonstrada por Laudo Oficial do IML (art. 5º, § 5º, da Lei 

6.194/74) ou, subsidiariamente, por perícia jurisdicionalizada. As causas 

que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados, por 

não se coadunarem com o rito e os princípios norteadores. (Recurso Cível 

Inominado nº 301/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Valmir Alaércio dos Santos. j. 30.04.2013, 

unânime, DJe 11.06.2013).” Cumpre destacar que o entendimento supra se 

encontra Sumulado pela E. Turma Recursal Única deste Estado: “Súmula 

15: Nas indenizações do seguro DPVAT, o relatório subscrito por médico 

particular informando a ocorrência da invalidez permanente, não preenche 

o disposto § 5º, do art. 5º da Lei 6.194/74, que deve ser comprovado por 

laudo oficial do IML ou, subsidiariamente, por perícia jurisdicionalizada.” 

(Turma Recursal Única do Estado do Mato Grosso. DJE-MT – Ed. 8821, 

data da disponibilização: 29/03/2012, p. 84). Com efeito, o Juizado Especial 

é competente para o julgamento da indenização relativa ao DPVAT quando 

existir laudo pericial realizado por perito oficial, constando a ocorrência da 

invalidez permanente em razão do acidente e também o seu percentual. No 

entanto, se inexistir as referidas provas, havendo necessidade de 

realização de perícia, por perito oficial, para constatar a ocorrência da 

invalidez permanente e o percentual desta, o Juizado Especial é 

incompetente para processar e julgar a causa, em razão da complexidade, 

de modo que deve o litígio ser apresentado e decidido perante a Justiça 

Comum. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO 

sem resolução do mérito, com fundamento do art. 51, II da Lei 9.099/95, 

ante a INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA por 

necessidade de realização de perícia médica. Indefiro a justiça gratuita. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-36.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON GONZAGA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000235-36.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 26.700,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOILSON 

GONZAGA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. PRELIMINARES A preliminar de ilegitimidade passiva alegada 

pelas Reclamada não merece acolhimento. A legitimidade das reclamada 

decorre da atividade que ostenta na relação de consumo e bem assim da 

própria disposição legal (CDC, art. 14). Transcrevo: Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Daí porque não se há de afastar 

a sua legitimidade pelo fato de haver a solidariedade, e tampouco se torna 

necessário o litisconsórcio, de modo que pode o consumidor demandar 

contra um, contra o outro ou ainda contra ambos. Também não merece 

acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de 

causa complexa que demandaria realização de prova pericial, estando, 

aliás, a postulação instruída com documentos hábeis ao deslinde da 

causa. Superadas as preliminares, autorizado o julgamento antecipado da 

lide, na forma do art. 355 do CPC. MÉRITO Cuida-se de reclamação em que 

a causa de pedir reside na alegação de vício não sanado no prazo legal 

no aparelho celular marca SAMSUNG A500 Gal.05. Pede, por provimento, 

a restituição do valor pago no conserto do aparelho e a reparação por 

danos morais. Analisando detidamente os documentos juntados pelas 

partes, tem-se que a pretensão do autor merece prosperar. Verifica-se 

que quando do defeito do aparelho, o mesmo estava protegido tanto pela 

garantia do fabricante quanto pela garantia estendida adquirida no ato da 

compra. Salienta-se que a requerida ao criar entraves para o requerente 

solucionar seu problema, não fornecendo a nota fiscal do produto ou 

ainda fornecendo elementos insuficientes para que ele conseguisse 

acessar a nota e conseguir enviar o aparelho para assistência técnica, 

contribuiu ela efetivamente para que o autor procurasse outra forma de 

solucionar o problema, devendo assim ficar a ré responsável pela 

restituição de todo o valor despendido no conserto do aparelho. Por outro 

lado, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe competia, visto que 

sequer trouxe qualquer elemento de prova que desconstituísse os 

argumentos trazidos pelo autor. É mais do que evidente que o caso 

desafia a aplicação do disposto no artigo 18 do CDC, com a restituição do 

montante pago pelo reparado do aparelho defeituoso, já que o vício de 

qualidade, sem controvérsia, não foi superado no prazo legalmente 

assinalado. “Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 

ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 
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variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: (...) II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 

atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;” Os problemas 

verificados no aparelho decorrem de vício de qualidade, que frustrou a 

expectativa do consumidor quanto à sua utilização, de maneira que 

merece vigência a legal prerrogativa de opção pela substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a 

devolução do valor pago, consignada no artigo 18, § 1º, I e II, da Lei 

8.072/90, sendo procedente o pedido de pagamento de indenização pelo 

dano material no valor de R$ 300,00. Os danos morais são devidos, 

embora não no valor inicialmente pretendido, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, que percorreu tentando solucionar o 

impasse e assim poder fazer uso do bem pelo qual justa e honestamente 

pagou. Lembro que, nos dias atuais, o aparelho celular foi alçado à 

condição de bem indispensável aos relacionamentos sociais e 

profissionais, detalhe que potencializa dos danos enfrentados pelo 

consumidor. Transcrevo os seguintes paradigmas das Turmas Recursais 

deste Estado: RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

REJEITADA - ART. 18 DO CDC - VÍCIO DO PRODUTO NÃO SOLUCIONADO 

- MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMENTROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Na 

responsabilidade por vício do produto o comerciante responde 

solidariamente com o fabricante. Se o fabricante trata com descaso o 

problema de vício apresentado no celular adquirido pelo consumidor, 

configurada está a má prestação do serviço. O valor da indenização deve 

ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 

(RNEI, 3103/2010, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 25/03/2011, Data da publicação no DJE 

27/04/2011) De mais a mais, vale observar que o dano se caracteriza na 

forma in re ipsa, prescindindo de provas a respeito. Nesse sentido, 

colhe-se: RECURSO INOMINADO - DEFEITO DO PRODUTO - VÍCIO NÃO 

SANADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE 

DE PROVA DO DANO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Os danos morais 

se consubstanciaram nos constrangimentos e dissabores vivenciados 

pelo autor, em razão da privação do produto adquirido, bem como pelo 

descaso da recorrente na condução do problema. 2- Dano moral in re 

ipsa, que dispensa a comprovação do prejuízo, pois o dano se extrai da 

só verificação da conduta. 3- Redução do valor indenizatório fixado no 

decisum, a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da 

razoabilidade. (RNEI, 2209/2007, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS 

NETO, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 11/10/2007, Data da 

publicação no DJE 25/10/2007) RECURSO INOMINADO - DEFEITO DO 

PRODUTO - VÍCIO NÃO SANADO - DIREITO A SUBSTITUIÇÃO DO 

PRODUTO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RNEI, 

2162/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 13/03/2012, Data da publicação no 

DJE 26/03/2012) Esses são os fundamentos que apontam a 

caracterização do abalo extrapatrimonial. Para o fim de se alcançar o 

quantum da fixação da indenização imprescindível o atendimento aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não se afastar 

da sua dúplice finalidade, que é não caracterizar o enriquecimento ilícito de 

quem é indenizado e nem assim deixar de impor o caráter pedagógico ao 

ofensor. Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral 

experimentado pela parte no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título 

de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, ambos a partir da citação e a título de indenização 

pelos danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo o 

valor ser atualizado monetariamente com incidência do INPC a partir da 

presente data, (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação (CC, art. 397, parágrafo único e art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º). 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-07.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010080-07.2015.8.11.0024; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: HELIO PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. A parte ré opôs embargos declaratórios 

pugnando pela devolução do prazo recursal sob o argumento de que não 

foi intimado do acórdão via DJE. Analisando os autos verifico que a 

sentença proferida julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor 

(ID 4511964) e o acórdão modificou a decisão de 1º grau apenas no que 

pertine a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 219,00 e a 

exclusão da restrição. (ID 8181097). Com o trânsito em julgado da decisão 

e o retorno dos autos ao juizado o requerido peticionou informando o 

cumprimento da decisão, baixando a restrição e o débito existente. (ID 

9137867) Impera em nosso ordenamento jurídico o principio pas de nullité 

sans grief, o qual determina que não há nulidade sem prejuízo, assim, não 

sendo demonstrado o efetivo prejuízo processual ocasionado ante a 

irregularidade processual, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido, 

é a jurisprudência: “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

CONTRARRAZÕES. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. 

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO 

CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. Ausência de eventual 

prejuízo a afastar a nulidade processual arguida. Aplicação do princípio do 

pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não 

provido.”(STF - RE: 609332 RJ, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de 

Julgamento: 22/05/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 23-08-2012 PUBLIC 24-08-2012) Se assim 

é a ausência de intimação da sessão de julgamento não lhe acarretou 

qualquer prejuízo, fato é, que a obrigação já está cumprida e o processo 

pronto para ser extinto. Portanto, em não havendo prejuízo, não existe 

motivo para decretação de nulidade, razão pela qual OPINO pela REJEIÇÃO 

dos Embargos de Declaração. Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 
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Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de abril 

de 2017. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000114-37.2018.8.11.0024; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO TRABALHISTA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE Em face da exoneração e desemprego da parte 

reclamante, comprovada a hipossuficiência defiro a benesse da 

gratuidade. Passo ao exame de MÉRITO. Trata-se o caso de ação de 

cobrança em que a autora afirma ter exercido o cargo de PROFESSORA, 

através de contrato temporário, pelo período de 1997 a 2013, sendo 

devido pelo período trabalho o FGTS e demais verbas rescisórias, tais 

como, férias e 13º salário. O requerido devidamente citado contestou a 

ação alegando basicamente a prescrição dos anos anteriores aos cinco 

anos da propositura da ação, bem como não ter a autora direito a verbas 

rescisórias por não ser o contrato de trabalho entre as partes regido pela 

CLT. Não junta nenhum documento. Pois bem. Quanto a prescrição 

quinquenal, com razão o requerido. Conforme o entendimento 

jurisprudencial do STJ, em se tratando de demanda em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente 

as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da 

propositura da ação, conforme a Súmula n. 85 do STJ, in verbis: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Quando se trata de direito junto à 

Administração Pública, não se aplica a prescrição trintenária, e sim, a de 5 

(cinco) anos, do Decreto n.º 20.910/1932, uma vez que não se trata de 

relação celetista. Assim é que, se a ação foi proposta em 04 de junho de 

2014, obviamente, o pagamento devido pelo reclamado, deverá obedecer 

ao prazo prescricional aplicável à Fazenda Pública, nos termos do que 

dispõe o decreto acima citado. Neste sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO 

– COBRANÇA – PAGAMENTO VERBAS TRABALHISTA - CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCUMPRIMENTO DA LEI 

MUNICIPAL 4.421/2005 – NULIDADE DOS CONTRATOS – 

RECONHECIMENTO DE VÍNCULO – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO APENAS 

AO RECEBIMENTO DO FGTS – SÚMULA 363 DO TST- PRESCRIÇÃO 

TRINTENÁRIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONTRA 

FAZENDA PÚBLICA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32 - ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE AFASTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - 

RECURSO DE APELAÇÃO DO CONTRATADO DESPROVIDO E DO 

MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. As contratações sucessivas 

implicam o desvirtuamento da finalidade do contrato temporário, o que 

impõe a sua nulidade. A nulidade dos contratos gera ao contratado o 

direito apenas ao FGTS, nos termos da Súmula 363 do TST, devendo ser 

afastado a condenação ao adicional de insalubridade. Quando se trata de 

direitos junto a Fazenda Pública, aplica-se a prescrição de cinco anos 

prevista no Decreto 20.910/32. (Ap, 31093/2012, DR. SEBASTIAO 

BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

14/08/2012, Data da publicação no DJE 05/09/2012). “APELAÇÃO CÍVEL. 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. MUNICIPALIDADE. 

SERVIDORA. APOSENTADORIA. VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1º-F DA LEI 

N. 9.494/1997. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. APELO 

DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. Às dívidas passivas da Fazenda 

Pública, quaisquer que sejam sua origem e natureza, aplicam-se, no que 

tange ao prazo prescricional, as legislações especiais que versam sobre 

a matéria, quais sejam, o Decreto n. 20.910/32 e o Decreto-lei n. 4.597/42, 

e, em caráter subsidiário, as disposições gerais do Código Civil. (...) (TJMT 

– Apelação/Remessa Necessária 41981/2015, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2016, DJe 

12.8.2016 - destaquei) Desta forma, há de se reconhecer a prescrição 

dos valores a serem recebidos anteriores a 04 de junho de 2009. Alegou a 

reclamante que trabalhou quase que ininterruptamente para o reclamado 

durante os períodos de 1997 a 2013. Em todos estes períodos, a autora 

trabalhou na condição de “contratada temporária”, ocupando o cargo de 

professora, conforme restou comprovado das suas alegações e dos 

documentos juntados. Restaram incontroversos o período de labor, a data 

de admissão, o cargo e os salários (ID 12525714 e ID 12525737). Segundo 

prevê o art. 37, II, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, sendo que a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, consoante prescreve o 

inciso IX do mesmo artigo 37 da CF/88. Com efeito, não basta o caráter 

precário ou temporário do contrato, impondo-se, para a sua validade, nos 

moldes do art. 37, IX, o “excepcional interesse público” da contratação e a 

sua previsão legal específica (“lei estabelecerá os casos”). No caso em 

tela, observa-se dos documentos que que instruem a inicial, que a 

requerente foi contratada por períodos determinados, demonstrando, 

assim, que ela está vinculada às normas contidas no art. 37, IX, da 

Constituição Federal Cabe esclarecer, contudo, de maneira geral, que 

quando uma determinada contratação temporária se perpetuar no tempo, 

ultrapassando o prazo máximo permitido na lei, dando origem a vários 

outros contratos com igual prazo, desvirtua-se em sua finalidade e 

transforma-se em verdadeira admissão do contratado para os serviços 

públicos sem a imprescindível realização de concurso público, 

violando-se, assim, de maneira flagrante, a norma constitucional prevista 

no art. 37, II, gerando, pois, contratos nulos, nos termos do art. 166, IV, c/c 

art. 168, parágrafo único, do Código Civil. Na mesma esteira, a Lei 

Complementar Estadual n.º 04 estabelece: Art. 264 Consideram-se como 

de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: I - combater surtos epidêmicos; II - fazer 

recenseamento; III - atender a situações de calamidade pública; IV - 

substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, 

conforme lei específica do magistério; V - permitir a execução de serviço, 

por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas 

áreas de pesquisas científica e tecnológica; VI - atender a outras 

situações de urgência que vieram a ser definidas em lei. § 1° As 

contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não 

poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses 

dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso 

V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes 

que serão improrrogáveis. § 2° O recrutamento será feito mediante 

processos seletivos simplificados, sujeito a ampla divulgação em jornal de 

grande circulação, e observará os critérios definidos em regulamento, 

exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se 

tratar de situação emergencial. No caso sub judice, tem-se que os 

contratos de trabalho por prazo determinado celebrados entre as partes 

são nulos de pleno de direito, porquanto a contratação para o cargo de 

professor, nos termos em que ocorrera, não se amolda ao art. 37, IX, da 

Constituição da República, que exige a coexistência do binômio: 

necessidade temporária e interesse público. A nulidade se manifesta ainda 

à vista dos sucessivos contratos temporários celebrados entre as partes, 

isto porque a temporalidade restou suprimida com as sucessivas 

contratações; a função para qual a requerente fora contratado não se 

revela temporária – professora –, quer dizer, requer uma necessidade 

permanente e por fim, não restou declinada a excepcionalidade da medida. 

Pode-se concluir, então, que, ainda que contratada sem a realização do 

devido concurso público, sedimentada, portanto, em contratos declarados 

nulos, a autora faz jus não só à remuneração respectiva pelo trabalho 

prestado, mas também ao FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa 

do ente público. Saliente-se que a nulidade dos contratos de trabalho, 

nesses casos, conduz ao entendimento de ocorrência de culpa recíproca 

por parte do contratante e da contratada, assegurando ao trabalhador, por 

outro ado, o direito não só à percepção salarial, mas inclusive ao 
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levantamento do depósito referente ao FGTS, nos termos do art. 19-A da 

Lei 8.036/90, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: 

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO NULO. 

AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DIREITO DO 

TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA 

COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NO RE 596.478 RG. 

NULIDADE DO CONTRATO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DAS 

CLÁUSULAS DA AVENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 280 E 454/STF. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF - ARE 

736523 AgR / MS – 2ª Turma – rel. Min. Teori Zavascki – j. 22.4.2014 – DJe 

7.5.2014) Na mesma linha de entendimento tem pautado a jurisprudência 

mato-grossense: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO– RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

COBRANÇA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONTRATO 

TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – VIOLAÇÃO 

AO ART. 37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI Nº 8.036/90 – ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO DO STJ e STF – JULGAMENTO EXTRA PETITA – 

OCORRÊNCIA – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL – RECURSO 

PARCIALMENTEPROVIDO. (...) O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao serviço público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). A nulidade do contrato temporário de 

trabalho com a Administração Pública gera o direito ao levantamento do 

depósito de FGTS (Lei nº 8.036/90, art. 19-A). (...) REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COBRANÇA – RENOVAÇÕES 

SUCESSIVAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO 

ART.37, II e § 2º DA CF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ e STF – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO CONFORME O ART. 20, §3º E §4º DO CPC – 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – FAZENDA 

P Ú B L I C A  E S T A D U A L  –  I S E N Ç Ã O  –  S E N T E N ÇA 

PARCIALMENTERETIFICADA. O contrato temporário de trabalho, firmado 

com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, 

inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via 

concurso (CF, art. 37, II, e § 2º). (...) (Apelação / Remessa Necessária 

59202/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, j. 6.6.2016, p. DJe 13.6.2016). Assim, declaro devido o 

recolhimento do FGTS pela parte reclamada, nos termos do entendimento 

esposado acima. Quanto as demais verbas rescisórias pleiteadas, tem-se 

que a nulidade dos contratos não gera nenhum direito a não ser 

exclusivamente o recebimento do FGTS, ou seja, não é devido o 

pagamento de nenhuma verba rescisória. Em relação a este tema é 

interessante destacar que o RE nº 705.140 foi submetido a repercussão 

geral, cujo o tema 308 dispunha “Efeitos trabalhistas decorrentes de 

contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à 

prévia aprovação em concurso publico”. Nessa decisão, o ilustre Relator, 

Ministro Teori Zavascki assim consignou: E o fundamento dessas 

decisões reside essencialmente no § 2º do artigo 37, que atribui às 

contratações sem concurso uma espécie de nulidade jurídica qualificada, 

cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, como a 

punição da autoridade que tiver dado causa a elas. Daí afirmar-se que o 

referido art. 37, § 2º impõe a ascendência do concurso no cenário do 

direito público brasileiro, cuja prevalência é garantida mesmo diante de 

interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas 

verbas rescisórias dos contratos de trabalho por tempo indeterminado, 

consideradas inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a 

Constituição. Ressalva-se apenas, como efeito jurídico válido, o direito à 

percepção de salários correspondentes ao serviço efetivamente prestado 

e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço vinculada ao nome do 

trabalhador. Verifica-se, portanto, que fica afastada a obrigação da 

Administração Pública ao pagamento das verbas constitucionais aos 

servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados 

nulos. Quanto ao INSS, tendo em vista que a requerente comprovou 

através de documentos que houve o recolhimento, deve o requerido 

comprovar o repasse de tais valores. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO PARCIAL da pretensão autoral tão somente 

quanto ao recebimento de toda e qualquer verba anterior a 04/06/2009 e 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos, para CONDENAR o Município de Chapada dos 

Guimarães – MT em: a) declarar a nulidade do contrato de prestação de 

serviço para necessidade temporária de excepcional interesse público 

firmado entre as partes; b) determinar ao Município de Chapada dos 

Guimarães que demonstre nos autos o efetivo repasse ao INSS da verba 

descontada do salário da autora no período trabalhado; c) condenar o 

Município requerido ao pagamento do FGTS não recolhido no período 

posterior a 04/06/2009, acrescidos de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09 e correção monetária calculada com base no 

IPCA, a partir da citação, observado o limite de alçada de 60 (sessenta) 

salários mínimos; d) defiro o benefício da assistência judiciária a autora; 

Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação da reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de abril 

de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000015-04.2017.8.11.0024; Valor causa: R$ 15.416,40; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JANE RODRIGUES 

MENDES RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SEGUROS, 

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Considerando que a parte autora requereu a gratuidade da justiça 

acostando declaração de hipossuficiência e comprovação suficiente 

corroborando com suas alegações, entendo pelo deferimento da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. A Autora instrui a exordial 

com documentos dando conta de que foi surpreendida ao receber a 

notícia de que teve seu seguro de veículo cancelado, unilateralmente, sem 

prévia notificação. Discorre a Reclamante que vinha efetuando o 

pagamento mensal da referida prestação de serviços e quando trocou o 

veículo, fez novo acordo de endosso, e ao verificar o extrato, sua conta 

estava sem saldo e não foi informada pela seguradora de que sua apólice 

seria cancelada. Tentou por diversas vezes resolver administrativamente, 

mas não obteve êxito. Requer a devolução do valor referente a quatro 

meses de seguro que não pode usufruir na quantia de R$ 416,40 

(quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos) e reparação por 

danos morais. No mérito, a demanda é procedente. As requeridas não 

trouxeram qualquer prova de que as alegações vertidas na inicial são 

inverídicas, o que poderia ser facilmente comprovado pelas demandadas. 
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No entanto, não se desincumbiram do encargo probatório que lhe cabia, 

desatendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC sendo de 

responsabilidade da ré prezar pela segurança e legitimidade dos valores 

que buscam cobrar de seus clientes. Nesse diapasão, como seguradora 

não cumpriu com sua obrigação no contrato consistente na oferta do 

plano contratado sem oferecer meios claros e objetivos de seu 

cumprimento, descumpre o dever de lealdade bem como o dever de 

informação quando encerra o contrato unilateralmente, sem notificação 

prévia. Impositiva a condenação das requeridas em danos morais. Cumpre 

anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral 

afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta 

negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do 

risco do empreendimento (CDC, art. 14). O direito à reparação do dano 

depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. A incidência das regras da Lei 8.078/90 traz para o seio da relação 

de consumo sob exame a responsabilidade objetiva do estabelecimento 

bancário. Cito o comando legal: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. “§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: “I - o modo de 

seu fornecimento; “II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; “III - a época em que foi fornecido. “§ 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. “§ 3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: “I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; “II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro.” O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano material e moral que lhes 

forem causados. Nenhuma prova é acostada pelo demandado de modo a 

convencer do acerto quanto ao que alega, pois nenhum só documento 

traz de maneira a demonstrar que cumpriu com sua parte na avença. O 

serviço, assim, qualifica-se como defeituoso, uma vez que não forneceu a 

segurança esperada, descurando dos riscos e consequências deletérias 

ao direito da Reclamante. Tais fatos exigem reparação moral. Neste 

sentido: SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – PÊMIO PAGO A CORRETORA DEVIDAMENTE 

AUTORIZADA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE REPASSE, QUE 

CULMINOU NO CANCELAMENTO DA APÓLICE POR FALTA DE 

PAGAMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO – RECUSA DA SEGURADORA 

EM RESTABELECER O CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO 

SEGURADO EM MORA POR MEIO DE REGULAR NOTIFICAÇÃO – 

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE RESCISÃO AUTOMÁTICA – ART. 51, IV 

E XI DO CDC – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Agindo de forma fraudulenta a 

corretora de seguros ao não repassar o valor do prêmio regularmente 

pago pelo segurado à seguradora, esta deve responder solidariamente 

por eventuais danos perpetrados ao segurado à luz do art. 34 do CDC, do 

art. 775 do CC e dos arts. 1º e 18 da Lei nº 4.594/64, estando bem 

demonstrada a culpa "in elegendo". Ademais, não houve prova de 

constituição do segurado em mora diante da inadimplência constatada, 

sendo que a falta de pagamento de parcela do prêmio vencida não pode 

ser considerada fato obstativo do direito à continuidade do contrato 

entabulado entre as partes, devendo ser considerada abusiva a cláusula 

de suspensão da apólice e da rescisão automática após meses da 

suspensão sem prévia interpelação ou notificação, por violar tal prática os 

incisos IV e XI do art. 51 do CDC, colocando o consumidor em 

desvantagem exagerada, devendo ser observada a cláusula geral da 

boa-fé contratual, da equidade e do equilíbrio nas relações contratuais. 

Assim, considera-se vigente o seguro quando da ocorrência do sinistro, 

razão pela qual de rigor a correta a condenação da seguradora a pagar a 

indenização pleiteada. Recurso não provido.  (Processo 

10061869120168260606 SP 1006186-91.2016.8.26.0606 Orgão Julgador 

31ª Câmara de Direito Privado 7 de Dezembro de 2017 Relator Paulo 

Ayrosa) Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Considerando que os autos são 

carentes de elementos que permitam um exame completo das 

circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se pelos citados 

princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade ), estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Assim, 

comprovado o impedimento na utilização do seu contrato de seguro, resta 

ao Reclamado a obrigação de restituir o valor pago e não utilizado na 

quantia de R$ 416,40 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta 

centavos). III – DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

CONDENAR o reclamado ao pagamento dos danos morais experimentados 

no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde a data do 

arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais juros de mora a 

contar da data da citação, DETERMINAR que a Reclamada restitua o valor 

pago de R$ 416,40 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta centavos) 

com relação aos danos materiais a ser atualizada pelo índice INPC, a partir 

da data do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir da citação. Deixo de condenar a reclamante no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). DEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuita. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de 

abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-71.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HOTEL SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva OAB - MT13752/O (ADVOGADO)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT0009508A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010067-71.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 31.027,54; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: HOTEL SÃO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 
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instruído para julgamento. Considerando que a parte autora requereu a 

gratuidade da justiça, mas deixou de acostar comprovação suficiente 

corroborando suas alegações, entendo pelo indeferimento da concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Pois bem. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante ter recebido faturas que não concorda, uma 

vez que sem qualquer justificativa ou alteração de consumo na Unidade 

Consumidora n°. 3937704 as faturas de dezembro/14, janeiro, fevereiro, 

abril e junho/2015 que teriam sofrido aumento abrupto. Pediu por 

provimento, a abstenção da reclamada em suspender os serviços, e no 

mérito, a revisão das faturas e condenação de reparação por danos 

morais. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. A preliminar de incompetência dos juizados especiais não merece 

acolhimento porque desnecessária a prova técnica agitada pela 

reclamada. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. A preliminar 

de carência de ação por falta de interesse processual merece 

desacolhimento porquanto o pedido também visa à condenação pelos 

alegados danos morais. Ora, se o interesse de agir qualifica-se pela 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional almejado para a obtenção 

do bem da vida, evidencia-se, de conseguinte, a necessidade de 

movimentar a máquina judiciária para tal desiderato. No mérito a ação é 

procedente. Análise da documentação que instrui os autos permite 

constatar que houve cobrança de valores que não encontram justificativa 

plausível à vista do histórico de consumo da parte reclamante, no que diz 

respeito às faturas de 12/2014 no valor de R$ 2.508,68 (dois mil 

quinhentos e oito reais e sessenta e oito centavos); 01/2015 no valor de 

r$ 2.326,24 (dois mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e quatro 

centavos); 02/2015 no valor de r$ 2.683,51 (dois mil seiscentos e oitenta e 

três reais e cinquenta e um centavos); 04/2015 no valor de r$ 1.678,28 

(mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos); e 06/2015 no 

valor de r$ 1.167,24 (mil cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro 

centavos) de modo que a parte reclamante demonstrou estar em 

desacordo com o devido, bem acima da média utilizada no imóvel. Com 

efeito, examinando a quantidade de energia elétrica faturadas, embora 

apresentassem variações de consumo, estão todas bem abaixo do valor 

cobrado no período reclamado, o que demonstra a ausência de 

regularidade das cobranças. A empresa ré argumenta que os valores 

cobrados estão de acordo com as normas que regem a espécie, além de 

que pelo fato de ser uma concessionária sua atuação é regulada por lei e 

pelos atos normativos do Poder Concedente, os quais devem ser 

estritamente cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços 

inerentes à concessão. Assim, todos os atos praticados pela requerida 

são pautados principalmente no princípio da legalidade do Direito 

Administrativo, portanto, é evidente de presunção de veracidade. A 

demandada, a título de argumentação para rebater as alegações da 

Reclamante, informa que de fato, as faturas reclamadas foram emitida com 

base no consumo normal da Autora, não havendo qualquer irregularidade 

na sua emissão, uma vez que a leitura foi devidamente colhida no aparelho 

medidor existente em sua UC. A Reclamada alega que agiu nos exatos 

termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Em que pese a 

argumentação da empresa requerida, certo é que houve um aumento 

abrupto no consumo faturado sem que houvesse prova da alteração 

razoável do consumo. Com efeito, em se tratando de relação de consumo, 

e alegando o autor que não consumiu a energia apontada pela 

concessionária, caberia à ré comprovar o ocorrido, mediante a 

observância do devido processo legal. Isto porque em tais situações, 

verifica-se a ocorrência de fato excepcional que justifica a inversão do 

ônus da prova, consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA 

MARIA ANDRADE NERY: “A inversão do ônus da prova pode ocorrer em 

duas situações distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) 

quando for verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como 

claramente indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada. A 

hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica 

do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar fatos 

constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil Comentado. São 

Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de raciocínio, considerando 

que não há comprovação nos autos de qualquer prática irregular por parte 

da autora, e que teria dado ensejo ao aumento do consumo nos meses 

questionados, incumbência que, repita-se, cabia à concessionária, há que 

se concluir que o medidor de consumo estava com defeito e não refletia 

com exatidão o quanto utilizado pela autora, devendo ser revisada a 

cobrança do débito. No caso, a concessionária não trouxe provas de 

qualquer irregularidade da medição do consumo na unidade consumidora 

de responsabilidade do reclamante. Nessa toada, o entendimento 

majoritário da jurisprudência é no sentido de que em não havendo culpa 

comprovada do usuário, imperiosa se mostra a revisão das faturas. 

Assim, vale transcrever: Ementa: ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO 

ABRUPTO NO CONSUMO FATURADO. HISTÓRICO. ERRO. 

INCONSISTÊNCIA. 1. São nulas as faturas de energia elétrica que não 

refletem o histórico das anteriores e não indicam o consumo medido que 

autorizaria sua cobrança. Hipótese em que não há prova da alteração do 

padrão de consumo nem de avaria no medidor. Tem direito, contudo, a 

concessionária de emitir nova fatura relativa ao consumo efetivamente 

registrado, nos termos da Resolução n.º 456/2000 da ANEEL. (...) Recurso 

da Ré provido em parte. Recurso do Autor desprovido. (Apelação Cível Nº 

70042139881, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 28/04/2011) Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMINAR 

CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

TORNADA DEFINITIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO 

PÚBLICO. IRREGULARIDADE NO FATURAMENTO DO CONSUMO MEDIDO 

PERPETRADA POR LONGO PERÍODO. ATO ADMINISTRATIVO REVISADO. 

CULPA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO 

OBSERVADO PELA CONCESSIONÁRIA. AUMENTO ABRUPTO DO VALOR 

FATURADO. DIREITO DE QUESTIONAMENTO DO CONSUMIDOR COM 

VISTAS À COMPROVAÇÃO DE QUE O FATURAMENTO EQUIVALE AO 

REAL CONSUMO. REVISÃO DAS FATURAS EMITIDAS DEPOIS DA 

VERIFICAÇÃO DO ERRO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPÕE COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DO PERÍODO 

DO FATURAMENTO IRREGULAR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA 

DEMANDANTE QUE NÃO JUSTIFICA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 

CORRESPONDENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70038823530, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/09/2011). Nessa 

esteira, impositiva a revisão das faturas ora discutidas com base na 

legislação, na forma descrita pela Resolução Normativa nº 414/2010, 

fazendo-se a média pelos últimos meses anteriores ao período reclamado. 

No que tange ao pedido de condenação em danos morais, colhe-se dos 

autos que em razão do elevado valor cobrado e a tentativa inútil da autora 

em resolver tal questão, teve que suportar a ameaça de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica, e somente teve o restabelecimento dos 

serviços mediante assinatura do termo de parcelamento que discorda. 

Nesse ínterim, cumpre anotar que o caso em tela trata de relação de 

consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de 

um serviço e da conduta negligente da empresa, conseqüentemente, deve 

ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De 

acordo com Carlos Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do 

prestador de serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o 

dever de indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade 

de produção e de consumo em massa, responsável pela 

despersonalização ou desindividualização das relações entre produtores, 

comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e 

usuários do serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. 

Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo 

aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. De outro norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao 

tratar da obrigação de indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito 

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A 

Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma 

eficaz a honra e a imagem das pessoas, assegurando direito a 

indenização pelo dano material e moral que lhes forem causados. O direito 

à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, que 

estão bem delineados no supracitado artigo, razão pela qual, para que se 

configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Assim, 

na eventualidade de não restarem provados esses pressupostos, 

indevida será a obrigação reparatória. No entanto, haverá casos em que 

se dispensa o elemento culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, 

tal como o caso dos autos. Sob essa ótica, verifica-se que o evento 

danoso tem origem na cobrança excessiva da conta de energia elétrica, 
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que chegou ao ponto de o autor não conseguir mais pagar em razão do 

elevado valor cobrado, totalmente desvinculado do que até então era 

praticado. Ademais, ao sublinhar o dever de indenizar, está presente a 

hipótese da responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor do serviço 

responder, independentemente da existência de culpa, pelos danos 

causados em virtude da má prestação do serviço contratado. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobredireito ( razoabilidade e proporcionalidade 

), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil 

reais). III – DISPOSITIVO Posto isso, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código do Processo 

Civil, da demanda ajuizada por HOTEL SÃO FRANCISCO 

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA – ME em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A para (1º) 

DETERMINAR que a Reclamada proceda com a revisão das faturas de 

dezembro/2014, janeiro, fevereiro, abril e junho/2015, chegando-se ao 

cálculo com base na Resolução Normativa nº 414/2010, bem como (2º) 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo 

pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que 

se verifica com o seu lançamento no “PJE”. Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 CPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10%. Projeto de sentença submetido à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010095-39.2016.8.11.0024; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LÍDIA MARIA RIBEIRO CERUTTI Parte Ré: REQUERIDO: 

AGÊNCIA CAMPO VERDE 3037 - BANCO DO BRASIL S/A Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. Considerando que a parte autora requereu a 

gratuidade da justiça acostando declaração de hipossuficiência e 

comprovação suficiente corroborando com suas alegações, entendo pelo 

deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com relação 

à preliminar arguida de ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação não prosperam, eis que suficiente a documentação 

aportada aos autos para a necessária análise do mérito e deslinde da 

causa. Superadas as preliminares arguidas, passo à análise do MÉRITO. 

No mérito, a demanda é procedente. Cuida-se de ação em que a alegação 

funda-se em ocorrência de fraude contratual. Pugna pela a devolução em 

dobro do valor pago a título de empréstimo que não contratou e 

condenação da reclamada em pagamento a título de reparação pelos 

danos morais suportados. A parte autora afirma que, por ser uma senhora 

de pouco conhecimento, foi vítima de estelionatário, vez que apesar de ser 

cliente da Reclamada, possuindo um contrato com desconto em folha, foi 

abordada com uma oferta para novo empréstimo que não aceitou. Discorre 

que, inadvertidamente, teve creditado em sua conta o valor de R$ 2.650,00 

(dois mil seiscentos e cinquenta reais) no dia 23/10/15 e sentiu-se lesada 

em seu direito. Pede por provimento, a suspensão das cobranças das 

parcelas desse novo empréstimo não aceito e o estorno do valor 

indevidamente creditado em sua conta, no mérito, requer a condenação do 

banco Reclamado em reparação por danos morais. A requerida argumenta 

em sua contestação que a contratação do CONSIGNADO e do 

EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE se deu regularmente sendo legítima a 

cobrança bem como os descontos. Com efeito, o que se vislumbra do 

acervo probatório, é que a prova cabal necessária para demonstrar a 

legalidade da contratação, ou seja o contrato ou áudio não veio aos autos. 

Portanto, ausente a comprovação da anuência da contratação em que 

comprovaria sua alegação de que a autora realizou o novo empréstimo. 

Nesse contexto resta claro o dano moral sofrido pela parte autora, ao 

sentir-se prejudicada pelo requerido, com o desconto retirado diretamente 

de sua conta corrente e, com a falta de zelo quando da análise da 

documentação necessária para liberação de crédito e valores em nome da 

Autora. É evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, 

pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço 

fornecido ao consumidor. Assim, assume o risco da atividade que 

desempenha, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou 

culpa uma vez que se trata de relação consumerista. Nesse ínterim, 

cumpre anotar que esses casos tratam de relação de consumo e que o 

dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da 

conduta imprudente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a 

teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos 

Roberto Gonçalves a “responsabilidade civil objetiva do prestador de 

serviços, prescindindo do elemento culpa para que haja o dever de 

indenizar, tendo em vista o fato de vivermos em uma sociedade de 

produção e de consumo em massa, responsável pela despersonalização 

ou desindividualização das relações entre produtores, comerciantes e 

prestadores de serviços, em um pólo, e compradores e usuários do 

serviço, no outro” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil: 

Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil 

deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. De outro 

norte, o art. 927 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de 

indenizar, preceitua que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no 

seu artigo 5º, incisos V e X, protege de forma eficaz a honra e a imagem 

das pessoas, assegurando direito a indenização pelo dano material e 

moral que lhes forem causados. O direito à reparação do dano depende 

da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Assim, na eventualidade de não 

restarem provados esses pressupostos, indevida será a obrigação 

reparatória. No entanto, haverá casos em que se dispensa o elemento 

culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva, tal como o caso dos 

autos. Resta quantificar o dano moral. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 
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por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobredireito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de correção monetária 

e juros legais. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do 

CPC, opino pela PROCEDÊNCIA da presente demanda para (1º) 

DECLARAR inexistente o débito objeto da presente demanda; (2º) 

DESCONSTITUIR o contrato objeto desta ação, (3º) CONDENAR a 

Reclamada a indenizar a Reclamante na importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais, o qual será atualizado da data 

do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária da data do evento danoso a teor do 

que prescreve a súmula 54 do STJ. Ratifico o teor da liminar concedida no 

limiar do processo e proceda a reclamada com a imediata suspensão 

definitiva dos descontos na conta corrente da autora referente aos 

débitos ora discutidos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que 

arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento. 

DEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de 

sentença submetido à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 25 de abril de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86634 Nr: 134-32.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA LUIZA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que o executado efetuou o pagamento 

do débito alimentar, razão pela qual o Ministério Público manifestou-se pela 

extinção do feito.

De início, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça à parte exequente, 

caso já não tenha sido deferido, considerando se tratar de execução de 

parcelas atrasadas de verba alimentar e por se tratar de postulação 

ministerial, o que a presumir a insuficiência de recursos, nos termos do § 

3º, do art. 99, do NCPC.

No cerne, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, 

a extinção do processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO o 

processo extinto, com análise de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil.

Condeno o(a) executado(a) ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49260 Nr: 3051-34.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S MARTINS DOSSO, MARIA SUZANA 

MARTINS DOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89102 Nr: 2190-38.2014.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89930 Nr: 2894-51.2014.811.0009

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO APARECIDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92597 Nr: 1047-77.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFRDS, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9.073-B

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101359 Nr: 3146-83.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Exequente, via de seu Advogado, a fim 

de que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de 

fls. 18, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101382 Nr: 3169-29.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte Exequente, a fim de que 

em 05 (cinco) dias, pugne o que entender de direito, sob pena de anuência 

tácita com a suspensão pretendida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86193 Nr: 3601-53.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CONSTRO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Exequente, via de seu Advogado, a fim 

de que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de 

fls. 58, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 58146 Nr: 2432-02.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMES CLAUDECIL MERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Exequente, via de seu Advogado, a fim 

de que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de 

fls. 77, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 54641 Nr: 2079-93.2010.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ CARDOSO, Raquel Laure 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado Exequente, a fim de que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls. 90, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 10681 Nr: 150-40.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Garcia Peres - 

OAB:OAB-14280-B, Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700/MT, 

Maria Antonieta Silveira Castor - OAB:6366/MT, Rafael Nepucemo 

de Assis - OAB:OAB-12093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:OAB-MT 11.858-A

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte Executada, BERGAMASCHI & 

CIA LTDA S/A, na pessoa de seu(S) Advogado(S) constituído(s) nos 

autos, para pagar em 15 (quinze) dias, o valor remanescente de R$ 

39.383,31 (trinta e nove mil e trezentos e oitenta e três reais e trinta e um 

centavos), conforme petição e planilha de fls. 265/266 e 269/270, a contar 

esse prazo da efetiva intimação, sendo que não cumprida 

espontaneamente a obrigação no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

aludido Codex, tudo em conformidade com o § 3º da decisão de fls. 271, a 

seguir transcrita: “Vistos etc. Considerando os poderes especiais 

conferidos ao nobre advogado da parte exequente, DEFIRO o pedido de p. 

265/266. EXPEÇA-SE alvará para levantamento e/ou transferência dos 

valores depositados na Conta Depósitos Judiciais em favor do exequente, 

na conta por ele indicada. Dados declinados à p. 266. Notifique-se 

pessoalmente o exequente acerca da liberação dos valores na conta de 

seu patrono. Na sequência, intime-se a parte executada, na pessoa de 

seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para pagar em 15 

(quinze) dias o valor remanescente reclamado, a contar esse prazo da 

efetiva intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado. Na 

hipótese de não pagamento, diga o exequente em 15 dias, pugnando o que 

de direito entender. Intimem-se.Cumpra-se..”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 84220 Nr: 1612-12.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:MT 13.737, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte Exequente, via de seu(ua) 

Advogado(a), a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da certidão de fls. 59, requerendo o necessário ao 

prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92062 Nr: 712-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA LOPES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAILTON PEREIRA CANGUÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDO MOREIRA 

DE OLIVEIRA SILVA, para devolução dos autos nº 712-58.2015.811.0009, 

Protocolo 92062, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44266 Nr: 3083-73.2007.811.0009

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES FERREIRA, NILZA ADAMI LELIS 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, Vilma 

Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araújo Barbosa 

- OAB:MT/ 9.847, João Batista Ferreira - OAB:98.479, Nelson Feitosa 

- OAB:3839/MT

 Então, havendo possibilidade de modificação do acórdão supracitado com 

base no art. 1.021 do NCPC e art. 259 do Regimento Interno do Superior 

Tribunal de Justiça, resta temerário o levantamento do montante 

depositado, razão pela qual INDEFIRO tal pedido.Aguarde-se os autos em 

cartório até o trânsito em julgado da decisão impugnada no recurso suso 

mencionado.Certifique a zelosa Secretaria Judicial a existência de custas 

processuais pendentes de pagamento, bem como eventuais recursos 

pendentes de julgamento.Após, venham-me conclusos para 

decisão.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 31004 Nr: 2006-34.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação da Advogada da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do cálculo elaborado pela 

contadora judicial, constante às fls. 137/143.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000626-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE OLIVEIRA ALVES CORREA OAB - 010.836.151-90 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO APARECIDO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000626-65.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

4.497,60; Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69)/[Alimentos, Guarda]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ANNA JULLYA CORREA PEREIRA REPRESENTANTE: GABRIELA DE 

OLIVEIRA ALVES CORREA Parte Ré: RÉU: FABIANO APARECIDO PEREIRA 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de regularização de guarda c.c. 

pedido de alimentos proposta por ANNA JULLYA CORREA PEREIRA, 

menor representada pela genitora Gabriela de Oliveira Alves Correa, em 

desfavor de FABIANO APARECIDO PEREIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Segundo a inicial, Gabriela e FABIANO 

relacionaram-se por aproximadamente 06 (seis) anos, advindo do enlace a 

filha ANNA JULLYA, nascida em 23/07/2008. Entanto, estão separados e, 

desde 2011, Gabriela exerce a guarda da infante sem qualquer auxílio por 

parte do demandado. Daí requer, liminarmente, a guarda provisória da 

menor e o arbitramento de alimentos em 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, atualmente correspondente a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos). No mérito, requer a guarda unilateral da menor e o 

arbitramento de alimentos definitivos em 40% (quarenta por cento) do 

salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 381,60 (trezentos e 

oitenta e um reais e sessenta centavos). Alfim, postula a concessão da 

gratuidade da justiça. II - FUNDAMENTAÇÃO O pedido liminar da parte 

autora merece acolhimento. II.1 - Da questão processual inicial 

Processe-se o feito em segredo de justiça por se tratar de pedido de 

guarda e alimentos, conforme o disposto no art. 189, inciso II, do NCPC. II.2 

- Da gratuidade da justiça É de se conceder os benefícios da gratuidade 

da justiça, presumida a hipossuficiência ante a postulação pelo Núcleo de 

Práticas Jurídicas da Faculdade de Colíder e por se tratar de verba 

alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC. II.3 - Da tutela de 

urgência No cerne, o art. 300 do NCPC estabelece que a tutela provisória 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação. 

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito 

existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca 

capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. 

No particular, o pedido de antecipação de tutela merece acolhimento, 

porquanto a genitora, ora requerente, vem exercendo a guarda de fato da 

menor ANNA JULLYA. O perigo de dano é evidente, pois a menor possui 

09 (nove) anos de idade, sendo necessária a concessão da guarda, ainda 

que de forma provisória, para resguardar todos os seus direitos, sem falar 

nos alimentos, essenciais para que possa crescer e desenvolver-se de 

forma plena e saudável. Assim, arbitro os alimentos provisórios em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), a ser pago pelo 

alimentante a partir da citação até todo o dia 10 (dez) de cada mês 

mediante depósito em conta de titularidade da menor (Banco Bradesco, 

agência nº 0750-1, conta nº 0073637-6) ou recibo da genitora. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte 

autora, presumida a hipossuficiência ante a postulação pelo Núcleo de 

Práticas Jurídicas da Faculdade de Colíder e por se tratar de verba 

alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC; b) DEFIRO O PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA e CONCEDO a GUARDA PROVISÓRIA de ANNA 

JULLYA CORREA PEREIRA à genitora GABRIELA DE OLIVEIRA ALVES 

CORREA e, com isso, FIXO os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), nos termos do art. 300 

do NCPC c.c. o art. 4º, “caput”, da Lei 5.478/68. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Anote-se o segredo de justiça pelo qual deverá tramitar o feito, a envolver 

pedido de alimentos (art. 189, inciso II, do NCPC). Lavre-se o respectivo 

termo de guarda provisória. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o DIA 14 DE JUNHO DE 2018, ÀS 16H. Cite-se a parte ré, 

intimando-a a pagar os alimentos provisórios e a comparecer à audiência 

designada, acompanhada de advogado e no máximo de três testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e a do requerido em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a parte 

requerida contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da 

sentença. Intime-se a parte autora, a fim de que compareça ao ato 

designado acompanhada igualmente de no máximo três testemunhas, 

advertindo-a de que a sua ausência importará em extinção e arquivamento 

do processo. Cientifique-se o Ministério Público. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. Decisão prolatada às 10h22 do dia 02/05/2018, dada a 

urgência que o caso requer por prioridade legal. Colíder, 02 de maio de 

2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000673-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para providenciar o 

recolhimento do PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA a ser expedida à 

Comarca de Curitiba/PR, para CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA LIMINAR, 

comprovando o recolhimento da guia, no presente feito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51691 Nr: 2401-50.2009.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL BETORELLO, ANA REGINA BATISTA 

BETORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS TADIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CASADEI - 

OAB:6989/MT

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA: DR .EDSON 

PLENS, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devolva à Segunda 

Secretaria, os autos acima descrito, sob pena de busca e apreensão e 

perda do direito de vistas fora da Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56454 Nr: 752-79.2011.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

CELSO PAULO BANAZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDSON AMARAL LEÃO, ADRIANA 

APARECIDA BARBOSA, MARIA ODETE DO AMARAL, BENEDITO ALMEIDA 

LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - OAB:

 Autos nº: 752-79.2011.811.0009.

Código do Apolo: 56454.

Vistos, etc.

1 - Não obstante o petitório de fl. 185, o pedido consistente na realização 

de perícia judicial do imóvel em litígio não merece prosperar, pois, 

verifica-se que o laudo de avaliação carreado às fls. 48-63, pelo autor, é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 469 de 846



datado em idos de 2010, ou seja, 02 (dois) anos antes de ser realizada a 

avaliação pelo Oficial de Justiça (fl. 179). Período que certamente houve 

depreciação do respectivo imóvel e, por conseguinte, colaborou para 

conclusão do Sr. Oficial.

Logo, torna-se forçoso concluir que determinar a realização de uma 

perícia neste momento só trará prejuízo as partes, uma vez que além de 

ser legitima a avaliação do Oficial de Justiça, já decorreu mais de 5 anos 

desde sua realização e, portanto, postergar a análise do mérito da 

presente ação é medida temerária ao interesse da administração pública 

que, no caso, ante a função social da propriedade, se acha digno de maior 

atenção e celeridade. Isso porque, se, quando da avaliação pelo Oficial o 

imóvel já se encontrava em “péssimo estado de conservação, quase 

caindo e não habitada” (SIC), não será outro o cenário após o interregno 

de tempo superior a 5 anos.

Aliás, se for o caso de ser o requerido indenizado, tenho que poderá ser 

utilizado o valor indicado no laudo de avaliação coligido a exordial, pois, 

conforme se observa, fora realizado por profissional da área.

Isto posto, INDEFIRO o pleito de fl. 185.

2 – A fim de dar regular andamento ao feito, ABRA-SE vista dos autos à 

parte autora e, posteriormente, à parte requerida para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

Colíder, 23 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80516 Nr: 1489-48.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS, ROZANGELA SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 (...)ante a especialização da médica perita Eliana Kawaguti, que se dispôs 

em realizar perícias nos processos em trâmite nesta Comarca, tenho por 

desnecessária a nomeação de profissional da saúde, indisponível nessa 

Comarca.Nesse contexto, INTIME-SE a perita, Dra. Eliana Kawaguti, 

inscrita no CRM – 3025-MT, uma vez que a nomeio como médica perita 

para atuar nos autos, fixo os honorários em R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), sendo que a perícia deverá ser agendada pela Secretaria de 

Vara.2) INTIMEM-SE as partes e o representante do Ministério Público, 

para, querendo, em cinco (05) dias, apresentem quesitos e/ou 

complemento dos quesitos já apresentados, bem como nomearem 

assistente técnico.3) ENCAMINHEM os quesitos apresentados, cópia da 

petição inicial e documentos ao Senhor Perito, que deverá designar data 

para realização da perícia com tempo suficiente para intimação das partes, 

mormente para intimação do réu, que deverá comparecer, salvo em caso 

de justificada impossibilidade, devendo ser informado nos autos.4) 

NOTIFIQUE-SE a Senhora Perita para cumprir o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 422 do CPC).5) Outrossim, FIXO 

o prazo de trinta (30) dias para entrega do laudo, prazo que será contado 

a partir da intimação com a entrega dos quesitos e documentos à Senhora 

Perita.6) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes e o Ministério Público, 

em dez (10) dias, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o mesmo.7) Em razão da parte autora ser beneficiárias 

da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser custeados pelo 

requerido, Município de Colíder/MT, que, havendo previsão orçamentária, 

poderá adiantar os respectivos valores. Caso contrário, deverá ser 

EXPEDIDA a respectiva certidão, após a realização da perícia. SIRVA-SE a 

presente decisão, no que couber, como ofício, mandado e carta 

precatória. Colíder/MT, 23 de abril de 2018. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81655 Nr: 2743-56.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SILVEIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT/7.832, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 Portanto, julgo PROCEDENTE a ação para CONDENAR a parte requerida a 

pagar ao requerente a importância de em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos a partir desta data.No mais, CONDENO a ré, 

ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

ao patrono da demandante que, atendendo aos critérios do art. 85, do 

CPC/2015, fixo em 20% sobre o valor da condenação.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 27 de abril de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83043 Nr: 398-83.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUÉ JOSÉ FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Mazzaquatro Fantinel - 

OAB:

 Autos nº: 398-83.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83043.

 Vistos, etc.

1) As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a transação. 

Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início da audiência de 

instrução e julgamento (artigo 359 do CPC), passo a sanear o processo 

desde logo, nos termos do artigo 357, CPC.

2) Não há questões processuais pendentes a serem decididas, uma vez 

que as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a ser 

sanada.

3) DEFIRO a prova testemunhal requerida pela parte autora à fl. 60.

4) FIXO, como ponto controvertido: a) A existência de ato ilícito da parte 

requerida; b) A ocorrência de danos morais.

5) - DESIGNO audiência de instrução para o dia 18 de julho de 2018, às 

15h50min, devendo as partes, caso queiram, apresentar rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz).

 6) Consigno que, compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

juntou cópia dos documentos pessoais na propositura da inicial, devendo 

assim apresentá-los no momento da realização da audiência.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Colíder, 26 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85030 Nr: 2416-77.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA ALVES DE MOURA, LOURIVAL MARQUES DE 

MOURA - Espólio de

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7295/PR
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 Autos nº: 2416-77.2013.811.0009.

Código do Apolo: 85030.

Vistos, etc.

Trata-se de ação proposta pelo espólio de Lourival Marques de Moura, 

representado por Ivania Alves de Moura. No entanto, no dedilhar dos 

autos, não vislumbro qualquer documento hábil (Termo de compromisso de 

inventariante) em demonstrar que seja a Sra. Ivania responsável pelo 

sobredito espólio, razão pela qual, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 10 (dez) dias, sanar tal irregularidade.

Às providências.

Colíder, 28 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88051 Nr: 1349-43.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA MAGAZINE, SERASA EXPIRIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14.992-A

 (...)Afasto de plano a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

segunda requerida às fls. 82-84, porquanto trata-se de relação de 

consumo, ou seja, prevalece a solidariedade passiva de todos os que 

participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição 

dos produtos ou de prestações de serviços. Aliás, após requerida a 

inscrição pela respectiva empresa e, antes de sua efetivação, é 

necessária a prévia comunicação pelo Órgão de Proteção ao Crédito .3) 

Não há outras questões processuais pendentes a serem decididas, uma 

vez que as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a 

ser sanada.4) DEFIRO a prova testemunhal requerida pela parte autora à 

fl. 125, e, também, DEFIRO o depoimento pessoal da parte autora, 

conforme requerido pela primeira demandada quando da apresentação da 

contestação (fl. 49).4) A par disso, consoante o disposto no artigo 357, 

inciso II, do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: a) A existência de ato ilícito da parte requerida; b) A 

ocorrência de danos morais e materiais resultante do ilícito. 5) DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 18 de julho de 2018, às 15hs:10min, 

devendo a parte autora, caso queira, apresentar rol de testemunhas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos 

termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio do 

advogado da parte (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as 

intimações das testemunhas arroladas, independentemente de novo 

despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a 

hipótese do inciso II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente 

demonstrada pela parte ao juiz).Sirva a presente como mandado, ofício e 

carta precatória, no que couber.INTIME-SE. Colíder, 23 de abril de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89348 Nr: 2379-16.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - 

EPP, AMARILDO APARECIDO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME., 

LIBERTY SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA CORDEIRO NUNES 

DE OLIVEIRA - OAB:SP351.382, MARCOS DE REZENDE ANDRADE 

JUNIOR - OAB:188846, RAFAEL ORTIZ LAINETTI - OAB:SP211.647

 7 - Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

requerente para CONDENAR as requeridas solidariamente ao pagamento 

da importância R$ 168.502,00 (cento e sessenta e oito mil, quinhentos e 

dois reais e dois centavos) a título de indenização pelos danos materiais a 

requerente, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e 

acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir 

desta data.8 – Revogo a concessão dos benefícios da justiça gratuita à fl. 

116, uma vez que equivocada por não constar nos pedidos da exordial, e 

em face da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 

50% à parte autora e 50% aos demandados, ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, estes no importe de 15% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 20, § 3º, do CPC.Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 28 de 

abril de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90568 Nr: 3424-55.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3424-55.2014.811.0009.

Código do Apolo: 90568.

Vistos, etc.

1 – Ante o teor das certidões de fls. 63 e 70, INTIME-SE a parte autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar pelo que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 2 – Decorrido o prazo do item “1” e não sendo sanada a respectiva 

irregularidade, certifique-se e façam os autos conclusos. Caso contrário 

cumpra os itens seguintes.

3 – Sem delongas desnecessárias, no dedilhar dos autos, verifica-se que 

o presente feito já teve determinada a realização de perícia, porém, esta, 

quando de sua realização restou prejudicada.

 Assim, considerando o grande número de processos em que o perito 

anterior já atua e, também, visando dar maior celeridade ao presente feito, 

revogo sua nomeação (fl. 25), e, consequentemente, por ser tal meio de 

prova imprescindível para o deslinde da demanda, nomeio a Dra. Eliana 

Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, como médica perita para atuar nos 

autos, MANTENHO os honorários fixados, sendo que a perícia deverá ser 

agendada pela Secretaria de Vara.

Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de pericia médica. Razão pela qual INTIME-SE a perita ora 

nomeada.

 4 – Para o regular andamento do feito, CUMPRA-SE conforme 

determinações remanescentes de fl. 21-22, inclusive com a NOTIFICAÇÃO 

da Assistente Social credenciada neste Juízo para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realizar o respectivo estudo socioeconômico.

 Às providências.

Colíder, 24 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91440 Nr: 267-40.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CRISTINA MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 267-40.2015.811.0009

Código Apolo nº: 91440

Vistos, etc.
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1 - No tocante a prova pericial, verifico que já havia sido determinada à fl. 

41-41 verso, porém, considerando o grande número de processos em que 

o perito anterior já atua e, também, visando dar maior celeridade ao 

presente feito, revogo sua nomeação (fl. 56), e, consequentemente, por 

ser tal meio de prova imprescindível para o deslinde da demanda, nomeio a 

Dra. Eliana Kawaguti, inscrita no CRM – 3025-MT, como médica perita para 

atuar nos autos, MANTENHO os honorários fixados, sendo que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.

Nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de pericia médica. Razão pela qual INTIME-SE a perita ora 

nomeada.

 2 – No mais, cumpra-se as determinações remanescentes de fls. 

41-41/verso.

Às providências.

Colíder, 26 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92355 Nr: 893-59.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOSIVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. Nesse ponto, repise-se, as partes pugnaram pela prova 

testemunhal e depoimento pessoal.4) A par disso, consoante o disposto 

no artigo 357, inciso IV do NCPC, FIXO como pontos controvertidos: a) se 

a autora detinha a qualidade de trabalhadora rural; b) se a atividade rural 

era desenvolvida em regime de economia familiar.5) Segundo doutrinador 

Marcus Vinicius Rios Gonçalves , “uma vez que a lei não impõe a 

especificação de provas, exceto na hipótese do art. 348, o juiz poderá, 

salvo nesse caso, dispensá-la, determinando, ele mesmo, após leitura 

atenta dos autos, as provas necessárias para formar a sua 

convicção”.Desse modo, ante sua imprescindibilidade no presente caso, 

notadamente, pela natureza da causa, DETERMINO a produção de prova 

testemunhal, o que, inclusive, foi requerido pelas partes. Ato contínuo, 

DEFIRO a realização de depoimento pessoal da parte autora e, por outro 

lado, INDEFIRO o pleito do autor quanto ao depoimento pessoal da 

demandada, uma vez que se trata de direito indisponível e, portanto, 

incabível a confissão.6) DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de julho de 2018, às 14h50min, devendo as partes, caso 

queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, 

do CPC, ou seja, por intermédio do advogado da parte interessada 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz).Intime-se.Às providências.Sirva a presente como mandado e 

ofício, no que couber. Colíder, 18 de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85784 Nr: 3181-48.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCEIA APARECIDA CANHET ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO TOCATINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIVAN CAETANO DE 

ALMEIDA - OAB:5290/OAB/TO

 (...) Entretanto, aquele E. Tribunal, ante o desinteresse da União no 

presente feito, determinou o retorno dos autos. Isto posto, e, por tratar-se 

de matéria consumerista, que por força do princípio da especialidade, traz 

a competência para o foro do domicílio do consumidor , mantenho o trâmite 

deste feito nesta comarca. 3) Não há outras questões processuais 

pendentes a serem decididas, uma vez que as partes estão bem 

representadas e não há qualquer nulidade a ser sanada.4) DEFIRO a 

prova testemunhal requerida pelas partes às fls. 158 e 159-160, e, 

também, DEFIRO o depoimento pessoal da parte autora, conforme 

requerido pela demandada.4) A par disso, consoante o disposto no artigo 

357, inciso II, do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes pontos 

controvertidos: a) A existência de ato ilícito da parte requerida; b) Houve 

concorrência de culpa pela vítima; c) A ocorrência de danos morais e 

materiais resultante do ilícito. 5) DESIGNO audiência de instrução para o 

dia 18 de julho de 2018, às 14hs:30min, devendo as partes, caso queiram, 

apresentar novo rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, 

do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo a 

Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao 

juiz).6) Por fim, EXPEÇA-SE carta precatória para Comarca de Palmas/TO, 

conforme requerido pelo requerido às fls. 159-160, ou seja, a fim de 

realizar oitiva das testemunhas por ela arrolada.Sirva a presente como 

mandado, ofício e carta precatória, no que couber.INTIME-SE. Colíder, 20 

de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93580 Nr: 1759-67.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIS ANGELA FERREIRA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 3) Segundo doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves , “uma vez 

que a lei não impõe a especificação de provas, exceto na hipótese do art. 

348, o juiz poderá, salvo nesse caso, dispensá-la, determinando, ele 

mesmo, após leitura atenta dos autos, as provas necessárias para formar 

a sua convicção”.Desse modo, DETERMINO a produção de prova 

testemunhal (o que, inclusive, foi requerido na exordial), ante sua 

imprescindibilidade no presente caso, notadamente, pela natureza da 

causa. Ato contínuo, INDEFIRO o pleito da autora quanto ao depoimento 

pessoal da demandada, uma vez que se trata de direito indisponível e, 

portanto, incabível a confissão.4) A par disso, consoante o disposto no 

artigo 357, inciso IV do NCPC, FIXO como pontos controvertidos: a) se a 

autora detinha a qualidade de trabalhadora rural; b) se a atividade rural era 

desenvolvida em regime de economia familiar..5) DESIGNO audiência de 

instrução para o dia 26 de julho de 2018, às 14h10min, devendo as partes, 

caso queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do 

artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio do advogado da parte 

interessada (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações 

das testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz).INTIME-SE.Às providências.Sirva a presente como mandado 

e ofício, no que couber. Colíder, 18 de abril de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93877 Nr: 1972-73.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CIRENE DE SOUZA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou pela prova 

testemunhal e, a demandada, quando apresentou sua defesa, pugnou pela 

produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da autora.4) A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso IV do NCPC, FIXO como 

pontos controvertidos: a) se a autora detinha a qualidade de trabalhadora 

rural; b) se a atividade rural era desenvolvida em regime de economia 

familiar.5) Segundo doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves , “uma 

vez que a lei não impõe a especificação de provas, exceto na hipótese do 

art. 348, o juiz poderá, salvo nesse caso, dispensá-la, determinando, ele 

mesmo, após leitura atenta dos autos, as provas necessárias para formar 

a sua convicção”.Desse modo, ante sua imprescindibilidade no presente 

caso, notadamente, pela natureza da causa, DETERMINO a produção de 

prova testemunhal, o que, inclusive, foi requerido na exordial (fl. 19) e à fl. 

74. Ato contínuo, INDEFIRO o pleito do autor quanto ao depoimento pessoal 

da demandada, uma vez que se trata de direito indisponível e, portanto, 

incabível a confissão.6) DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de julho de 2018, às 13h30min, devendo as partes, caso 

queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, 

do CPC, ou seja, por intermédio do advogado da parte interessada 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz).Intime-se.Às providências.Sirva a presente como mandado e 

ofício, no que couber. Colíder, 18 de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100732 Nr: 2683-44.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERMEVAL DOS SANTOS GUEDES, ZEROIDIA DA 

ANUNCIAÇÃO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização de sua 

instrução.4) A par disso, consoante o disposto no artigo 357, inciso IV do 

NCPC, FIXO como ponto controvertido: a condição de dependência 

econômica dos autores em relação ao seguro instituidor.5) Segundo 

doutrinador Marcus Vinicius Rios Gonçalves , “uma vez que a lei não 

impõe a especificação de provas, exceto na hipótese do art. 348, o juiz 

poderá, salvo nesse caso, dispensá-la, determinando, ele mesmo, após 

leitura atenta dos autos, as provas necessárias para formar a sua 

convicção”.Desse modo, DETERMINO a produção de prova testemunhal (o 

que, inclusive, foi requerido na exordial e na contestação), ante sua 

imprescindibilidade no presente caso, notadamente, pela natureza da 

causa. Ato contínuo, DEFIRO o pleito da demandada quanto ao depoimento 

pessoal dos autores.6) DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 26 de julho de 2018, às 15h30min, devendo as partes, caso queiram, 

apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, 

ou seja, por intermédio do advogado da parte interessada (devendo a 

Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao 

juiz).Intime-se.Às providências.Sirva a presente como mandado e ofício, 

no que couber. Colíder, 23 de abril de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86226 Nr: 3637-95.2013.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P DEITOS & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREEA DA SILVA - OAB:8184-A

 Autos nº: 3637-95.2013.811.0009

Código Apolo nº: 86226

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (fls. 41-42) formulado por 

Cristiana Vasconcelos Borges Martins em face de P Deitos Cia Ltda. 

Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados (se for o 

caso, com a devida inversão dos polos).

1 - INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado (§2º, do art. 

513, do CPC/2015), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito, na forma do artigo 523, caput, do Código de 

Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, ser acrescido multa e 

honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito, na 

forma do § 1º do artigo 523 do NCPC.

 2 - Consigne-se que, transcorrido o prazo previsto no item “1” sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (Art. 525, do CPC/2015).

Intimem-se.

 Às providências.

 Colíder, 26 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85356 Nr: 2754-51.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P DEITOS & CIA LTDA - ME, PEDRO DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos n°: 2754-51.2013.811.0009

Código Apolo n°: 85356

Vistos, etc.

1 – Defiro conforme requerido à fl. 82. Portanto, proceda-se a secretaria 

com as respectivas alterações/retificações na capa dos autos e no 

Sistema Apolo.

2 – Em atenção ao disposto no inciso II e §1º, do art. 840, do NCPC, 

DEFIRO o pedido de remoção do veículo penhorado nos autos (fl. 34-35), 

que deverá ser depositado em mãos do banco credor, na pessoa do 

ge-rente local da agência 0750-1, do requerente, situada nesta cidade de 

Colí-der/MT, conforme requerido à fls. 39-45.

3 – No tocante ao pedido de penhora via sistema Bacenjud, por ora, 

INDEFIRO, a uma, porque o valor do veículo penhorado à fl. 34-35 é 

superior ao da dívida (fl. 21 e 51); a duas, porque mesmo que tenha 

ocorri-do à desvalorização do bem penhorado, em virtude do lapso 

temporal, a par-te exequente não apresentou demonstrativo de cálculo 

com eventual dife-rença a complementar o valor devido; a três, porque o 

exequente, in casu, deve optar pelo bloqueio de valores ou de bens para 

ver seu crédito saldado, uma vez que o bem, com já dito, tem o valor 

superior ao da dívida.

Às providências.

Colider/MT, 27 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92885 Nr: 1243-47.2015.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DJR, PRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 
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OAB:18669/O - MT, FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK - OAB:19.413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIDRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:MT-16.036, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 Autos nº: 1243-47.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 92885.

Vistos, etc.

Cuida-se de “Medida Cautelar de Busca e Apreensão de Menor” movida 

por Dulce Júlia Ribeiro contra Vanderlei da Silva, objetivando a ter para si a 

guarda de sua filha, Paula Ribeiro Silva.

Entre um ato e outro, às fls. 92-93, realizada audiência de conciliação, as 

partes se compuseram quanto à visitação da menor. Oportunidade em que 

se determinou a suspensão do presente feito, por 30 dias, para 

propositura de ação principal.

É o relatório.

DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

A autora perseguia a busca e apreensão de sua filha tendo em vista o 

genitor desta tê-la levado para uma de suas visitas e se negar em 

devolvê-la para sua genitora, que, supostamente, tinha a guarda de fato.

Sem delongas desnecessárias, ante a propositura de ação principal (cód. 

98060), onde se busca a regulamentação da guarda e visitas da menor 

envolvida, tem-se a perda do objeto da demanda, razão pela qual, a 

extinção da ação sem resolução do mérito se impõe.

Ante o exposto, ante a perda superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VI, do CPC/2015.

Sem custas.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO AQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS ROVIDÊNCIAS.

Colíder (MT), 26 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53291 Nr: 730-55.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DOS SANTOS BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO LEME 

ANTONIO, para devolução dos autos nº 730-55.2010.811.0009, Protocolo 

53291, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83009 Nr: 356-34.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 356-34.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83009.

Vistos, etc.

1 - Compulsando os autos, verifica-se que não há nos autos comprovação 

de ter o autor pleiteado na via administrativa, o benefício ora requerido 

judicialmente, razão pela qual, em atenção à determinação no Recurso 

extraordinário n. 631240 do Supremo Tribunal Federal, DETERMINO a 

SUSPENSÃO DO FEITO pelo prazo de 30 dias para apresentação do 

respectivo requerimento administrativo junto ao requerido, sob pena de 

extinção do feito.

 2 - Caso seja apresentado o requerimento no prazo acima determinado, 

independente de novo despacho, DETERMINO o sobrestamento do feito no 

prazo de 90 dias, nos termos das regras de transição do referido Recurso 

Extraordinário.

3 - Com o transcurso do prazo, INTIME-SE a parte autora para que informe 

nos autos o deferimento, ou não, pela via administrativa do benefício em 

voga, no prazo de 10 (dez) dias.

4 – Sem prejuízo, tendo em vista às regras de competência para 

julgamento da presente demanda (art. 109, §3º, da CF/88), no dedilhar dos 

autos, não vislumbro documentos capazes de comprovar o domicílio do 

autor nesta Comarca, razão pela qual, INTIME-SE o autor para, no mesmo 

prazo do item “1”, coligir aos autos documento comprobatório de sua 

residência nesta urbe na época em que propôs a presente ação, sob pena 

de extinção do feito.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Colíder, 26 de abril de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 3548-72.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, pugnar o que entender de direito, acerca da certidão do 

senhor oficial de justiça juntada aos autos nas fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 36715 Nr: 3357-08.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERCINA APOLINÁRIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41461 Nr: 2891-77.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, SIMONE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, pugnar o que entender de direito, após o que, não 

havendo manifestação os autos serão arquivados.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 45318 Nr: 2141-41.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA ANASTÁCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, pugnar o que entender de direito, após o que, não 

havendo manifestação os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50658 Nr: 1375-17.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLINDA APARECIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, pugnar o que entender de direito, acerca da certidão do 

senhor oficial de justiça juntada aos autos nas fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53927 Nr: 1364-51.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos sobre os documentos de fls. (Oficio(s) COREJ), e 

em caso de solicitação para expedir Alvará , deverá INDICAR os dados 

Bancários para tal expedição, sendo necessário que seja conta corrente e 

não poupança, nos autos em referência que se encontram à disposição 

na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89570 Nr: 2588-82.2014.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE APARECIDA PERLIN TEODORIO, JOSÉ 

NEUTO TEODORIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, pugnar o que entender de direito, acerca da certidão do 

senhor oficial de justiça juntada aos autos nas fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83343 Nr: 697-60.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95094 Nr: 2704-54.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT- 20.430

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de:1 - CONDENAR o 

réu VALDEMIR DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) 

mês e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 

147, do Código Penal.I)O regime inicial de cumprimento da pena será o 

ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal;II)Incabível a substituição de pena do artigo 44, do Código Penal, vez 

que o crime foi cometido com grave ameaça a pessoa;III)Deixo de 

conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, 

por entender que não é o suficiente para prevenção e repressão do delito 

em apreço;2 – Após o trânsito em julgado:a)Oficie-se ao Juízo de seu 

domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão 

dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da 

Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;b)Comuniquem-se os órgãos de 

registro;c)Comunique-se o juízo da execução penal (somente se expedida 

guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de recolhimento 

definitiva;d)Expeça-se Guia de Execução;e)Após, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.3 - Intime-se o sentenciado e Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.4 – Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.Às 

providências. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 26 de abril de 2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107323 Nr: 2741-13.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN BARBOSA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 2741-13.2017.811.0009 – Código nº. 107323

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 14 de abril de 2018, às 

14h30min., para proceder a oitiva das vítimas/testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e 

REQUISITEM-SE/OFICIEM-SE os policias militares e civis arrolados como 

testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 26 de abril de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107323 Nr: 2741-13.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN BARBOSA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 2741-13.2017.811.0009 – Código nº. 107323

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 14 de maio de 2018, às 

14h30min., para proceder a oitiva das vítimas/testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e 

REQUISITEM-SE/OFICIEM-SE os policias militares e civis arrolados como 

testemunhas;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 26 de abril de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99425 Nr: 1773-17.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO BRITO DOS SANTOS, JOSE 

VICENTE PORTO, LUCIANO FERREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PEREIRA - OAB:MT 

13.704

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição das cartas precatórias para 

inquirição das testemunhas Antonio Edson Penedo de Carvalho, Bruno 

Aparecido de Lima, Adriano Ramos Santos, Roberto Ferreira da Silva, 

José Fernando da Silva e Rubens Júnior Camargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 90549 Nr: 3412-41.2014.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS BECKMANN MOREL 

LUCK - OAB:20750/MT, HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 110248 Nr: 528-97.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100-O

 Processo n. 528-97.2018.811.0009 – Código n. 110248

DESPACHO

Vistos.

I- Em atenção à certidão retro acostada às fls. 12, e considerando o 

caráter itinerante das deprecadas, REMETA-SE a presente missiva ao 

Juízo da Comarca de Itaúba/MT, para cumprimento, com baixas 

necessárias.

II- CANCELO a audiência designada para o dia 05 de junho de 2018, às 

15h30min.

Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a remessa supramencionada.

CUMPRA-SE, procedendo-se as baixas e cautelas de praxe.

Sirva a presente como ofício no que couber.

Colíder/MT, 27 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111068 Nr: 1114-37.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JECENIEL SANTOS FLORÊNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Processo n. 1114-37.2018.811.0009 – Código n. 111068

DESPACHO

Vistos.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Após, DEVOLVA-SE com as nossas homenagens de estilo.

Às providências.

Colíder/MT, 27 de abril de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001240-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA FRANCISCATO SARDELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O L Í D E R  I N T I M A Ç Ã O 

Processo:1001240-07.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CELIA 

REGINA FRANCISCATO SARDELLI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: INTIMAR 

a(s) parte(s), através do(a) Advogado(a), da petição cujo teor se lê no ID 

– 12945266 e seguintes, para querendo, pugnar o que entender de direito, 

no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO 

BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - 

MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-12.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO REQUERENTE: DANILO DE 

OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Processo: 

8010061-12.2016.8.11.0009; Finalidade: Intimar o requerente, através 

do(a) Advogado (a), quanto à Certidão que consta nos autos (ID 

12962030 ), para no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de direito. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-06.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FAVARO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELINA PACHECO DOS SANTOS LIMA OAB - PR0039447A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010452-06.2012.8.11.0009 REQUERENTE: PEDRO FAVARO NETO 

REQUERIDO: 14 BRASIL TELECOM S/A FINALIDADE: INTIMAR o requerido 

através do(a) Advogado(a), para no prazo de 05 dias, apresentar dados 

bancários para expedição de alvará, conforme sentença de ID: 10536864. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010452-06.2012.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FAVARO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELINA PACHECO DOS SANTOS LIMA OAB - PR0039447A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

14 BRASIL TELECOM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO REQUERENTE: PEDRO 

FAVARO NETO REQUERIDO: 14 BRASIL TELECOM S/A Processo: 

8010452-06.2012.8.11.0009; Finalidade: Intimar o requerente, através 

do(a) Advogado (a), quanto à Certidão que consta nos autos (ID 

12965205 ), para no prazo de 05 dias, pugnar o que entender de direito. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-42.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. VINHA & VINHA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCIANE MARINES GONCALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000634-42.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: J. R. VINHA & 

VINHA LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: NELCIANE MARINES 

GONCALVES Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida pelo 

correio com a informação “ausente” o número Id 12992532, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 02 de maio de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010363-75.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUNICE DE MELLO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

UNICLUB UNIAO ASSISTENCIAL CIVIL DE AUXILIO AO SERVIDOR PUBLICO 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010363-75.2015.8.11.0009; Partes do processo: EXEQUENTE: 

MARIA CLEUNICE DE MELLO DIAS EXECUTADO: BANCO DO BRASIL, 

UNICLUB UNIAO ASSISTENCIAL CIVIL DE AUXILIO AO SERVIDOR PUBLICO 

FINALIDADE - INTIMAÇÃO da Procuradora da Parte Autora, para que no 

prazo legal se manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, 

dando assim andamento no feito. Colider-MT., 02/05/2018 Antonia V. da 

Costa Nunis Técnica Judiciária - mat. 2747 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 36/2018

 O Excelentíssimo Senhor ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JÚNIOR, 

Juiz de Direito da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA Comarca de 

Comodoro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

 CONSIDERANDO o disposto no ART. 7º, parte final, da Seção 2, do 

Capítulo I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que determina ao Juiz competente que 

realize correição nas delegacias de polícia e unidades prisionais sob sua 

jurisdição;

 RESOLVE:

 Artigo 1º - Designar o dia 14/05/2018 para Correição na Delegacia de 

Polícia de Nova Lacerda, a partir das 08:00 horas.

Artigo 2º - Designar o dia 16/07/2018 para Correição na Delegacia de 

Polícia de Campos de Júlio, a partir das 08:00 horas.

Artigo 3º - Designar o dia 27/07/2018 para Correição na Delegacia de 

Polícia de Rondolândia, a partir das 08:00 horas.

ARTIGO 4º - Designar o servidor FLAVIO VIOLATO BENTEO, mat. 34885, 

para secretariar os trabalhos correicionais;

ARTIGO 5º - Determinar aos senhores Diretor da Cadeia e Casa do 

Albergado e Delegado de Polícia responsável pela Delegacia local que 

permaneçam em seus postos nos dias das correições, para que forneçam 

ao Juiz Corregedor os esclarecimentos necessários à realização dos 

serviços correicionais.

ARTIGO 6º - Convocar o Representante do Ministério Público, advogados 

e membros da comunidade para, querendo, acompanharem os trabalhos 

de Correição, oportunidade em que qualquer pessoa poderá apresentar, 

por escrito, reclamações ou sugestões que se relacionem ao serviço 

judiciário desta Comarca.

 ARTIGO 7º - Encaminhe-se cópia da presente ao Conselho da 

Magistratura, Corregedoria Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de 
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Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público, à OAB-Subseção 

de Comodoro, à Defensoria Pública, à Imprensa local e à Imprensa Oficial 

de Mato Grosso.

 ARTIGO 8º - Comunique-se aos Senhores Delegado de Polícia e Diretor da 

Cadeia Pública e Casa do Albergado local, enviando-se cópia para ser 

afixada em local visível.

 ARTIGO 9º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixe cópia no átrio 

deste Fórum.

 Comodoro-MT, 02 de maio de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 81379 Nr: 3654-49.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENTINO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617-B/MT

 Impulsiono o presente feito a fim de intimar a defesa para que apresente 

alegações finais em forma de memorias, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18388 Nr: 3025-27.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA PEREIRA DE SOUZA, LEILA AGUETONI, LEILA 

MONTORIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO PASSOS CARDOSO, CLAUDINO 

FANK, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, MAGRÍCOLA S.A., WANDER ARENA 

DA COSTA, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, ANTONIO GONTIJO 

COSTA, HONORIO PIMENTEL DE ALENCAR, ANTONIA CÉLIA BARCELOS 

DE ALENCAR, LILIANA APARECIDA CUIABA MEDEIROS ARENA DA 

COSTA, PÉRICLES CORREA CARDOSO, AFONSO BARREIROS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A, 

ANNA BABKA - OAB:303464/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI 

NICHELE - OAB:7705/MT, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Vistos.

Trata-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação apenas em relação a matricula n. 307 do Cartório de Registro 

de Imóveis de Comodoro.

Decido.

Verifica-se que a parte requer o julgamento parcial do feito, com a 

homologação de acordo apenas no que tange a matrícula já citada.

O Código Civil de 2015, ao contrario do antigo código de 1973 em que 

vigorava o principio da unicidade, permite o tão desejado fracionamento do 

mérito nos artigos 356 e 354, paragrafo único.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes de fls. 806/808, sendo que suas cláusulas 

e condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o 

processo apenas em relação a matrícula de n. 307, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Saliento que o processo continuará em tramite em relação as demais 

matrículas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 65536 Nr: 3711-38.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA FEDERAL, O MINISTERIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOMES DA COSTA, ABRAÃO 

MARQUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 Vistos.

Indefiro o pleito ministerial de fls. 618/619.

Intime-se o Gestor Geral tome as providencias necessárias para que o 

veículo que foi determinado o perdimento seja leiloado e posteriormente os 

valores sejam revertidos em favor do SENAD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38551 Nr: 3250-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CANDIDO FRANCO BARREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o arrematante para que, no prazo de 10 dias, 

comprove ou realize o pagamento do bem e da comissão da Leiloeira 

Oficial, no prazo impreterível de 5 dias, sob pena de incidência pagamento 

de multa no valor de R$ 1.260,00 e sob pena de tornar sem efeito a 

arrematação, na forma do art. 895, § 4º, do CPC.

Após decurso do prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27211 Nr: 1315-64.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ ROTTA, INÊS ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 (...) Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 672/673 para determinar que 

seja oficiado ao CRI da comarca a fim de que seja averbada na matrícula 

do imóvel a existência da presente ação judicial. Aguarde-se o julgamento 

do agravo pendente de decisão no STJ. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT, 28 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28596 Nr: 2674-49.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J DE OLIVEIRA CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a Fazenda Estadual informar que não possui mais acesso ao 

Sistema Infoseg, esta possui acesso ao Sistema DetranNet e poderia ter 

juntado nos autos extrato da busca anteriormente efetuada, de modo a 

pedir que o bloqueio fosse realizado sobre determinado veículo.

Ademais não demonstrou nos autos quais diligências realizou para fins de 

descobrir quais são os bens que o executado possui em seu nome, como 

por exemplo, buscas realizadas perante os cartórios de registros de 

imóveis do estado.

Desta feita, pelos mesmos fundamentos da decisão de fls. 73 indefiro o 

pedido de indisponibilidade de veículos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 27 de abril de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21934 Nr: 2954-88.2006.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.S. XIMENES FERRAZ - ME, MARIA DO 

SOCORRO DA SILVA XIMENES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD e no sistema INFOJUD, 

pois a parte interessada não demonstra nos autos que realizou diligências 

a fim de encontrar bens do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Desta feita, a parte autora não demonstrou nos autos quais diligências 

realizou para fins de descobrir quais são os bens que o executado possui 

em seu nome.

Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca no sistema e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou a 

respectiva penhora.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade para encontrar bens do credor.

 Assim sendo, indefiro as solicitações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37239 Nr: 1938-26.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI S/A, JANAINA BRAGA DE ALMEIDA, 

PEDRO FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASCARELLO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, RODRIGO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT

 Vistos.

Trata-se cumprimento de sentença em que a parte exequente pediu 

desistência do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

P. R. I. C.

Comodoro, 27de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37889 Nr: 2587-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO JOSE FOLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes de fls. 377/378 e 380/381, sendo que suas 

cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do 

CPC.

Liberem-se os valores informados na cláusula do acordo homologado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Comodoro/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38442 Nr: 3141-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MAGGI SCHWANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANAEL FERRARI - OAB:38067/RS, 

LENITA TEREZINHA WERNER GIORDANI - OAB:18.707/RS, RANULFO DE 

AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, MAURO ROSALINO 

BREDA - OAB:MT/14.687

 Vistos.

Trata-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes de fls 205, 205 v, 206, sendo que suas 

cláusulas e condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do 

CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Comodoro/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61849 Nr: 3718-64.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DIARI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 Vistos.
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Trata-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes de fls. 331/333, sendo que suas cláusulas 

e condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Liberem-se os valores informados na cláusula 2 do acordo homologado 

em favor do banco requerido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Comodoro/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31912 Nr: 104-22.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Deixo de realizar buscas no sistema RENAJUD e no sistema INFOJUD, 

pois a parte interessada não demonstra nos autos que realizou diligências 

a fim de encontrar bens do requerido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELO 

SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA – 

EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS – DECISÃO FUNDAMENTADA 

– POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

cabível o requerimento de informações à Receita Federal para a 

localização de bens do executado, tão-somente, na hipótese de restarem 

exauridos pelo credor os meios ordinários de localização de bens 

passíveis de penhora.

(AI 97507/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)

Não consta nos autos nenhuma certidão emitida pelo DETRAN informando 

que a parte requerida não possui veículos bem como não existe nenhuma 

certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis informando a parte 

não é proprietária de imóveis.

Desta feita, a parte autora não demonstrou nos autos quais diligências 

realizou para fins de descobrir quais são os bens que o executado possui 

em seu nome.

Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca no sistema e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou a 

respectiva penhora.

 Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade para encontrar bens do credor.

 Assim sendo, indefiro as solicitações.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36144 Nr: 839-21.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA LETÍCIA PADOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

GUIMARÃES WISZKA - OAB:9958-PR

 Vistos.

Trata-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes de fls. 211/212, sendo que suas cláusulas 

e condições ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Comodoro/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29079 Nr: 158-22.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO MARQUES DE MENDONÇA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para que apresente o valor total da dívida 

atualizada, uma vez que os cálculos acostados as fls. 179/184 não 

apresentam o montante final.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 67210 Nr: 874-73.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10.133 MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 Vistos.

Trata-se de carta precatória que foi retirada deste cartório para 

distribuição em 01/12/2016 porém até o presente momento (29/04/2018) tal 

carta precatória ainda não foi cumprida na comarca de Pontes e Lacerda.

A certidão de fls. 92, assinada por Roseli A. Demarchi, afirma que é 

impossível realizar o cumprimento dentro do prazo.

Tendo em vista que a informação prestada pela senhora Roseli não foi 

circunstanciada, determino que sejam solicitadas, novas informações, 

desta vez detalhadas acerca do cumprimento da presente carta 

precatória, informando se ao menos algum ato já foi realizado na carta 

precatória (código 131074) ou se até o presente momento nada foi feito na 

carta precatória.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35783 Nr: 475-49.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807A OAB/MT

 Vistos.

Autos ao perito para que se manifeste no prazo de 10 dias acerca da 

petição de fls. 439 que impugnou o laudo pericial.

Com a manifestação do perito, autos conclusos.

 P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de abril de 2018.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35552 Nr: 246-89.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FELIPE MARIANO - 

OAB:65667, JULIÃO DE FREITAS - OAB:530/MS, RONIE JACIR 

THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para que deposite o valor total da perícia no 

prazo de 05 dias, sob pena de perdimento da prova.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14282 Nr: 2147-39.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CLEMENTE REIMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Vistos.

A fim de que seja atendido o artigo 10 do CPC, intime-se o executado para 

que se manifeste acerca da petição de fls. 438 no prazo de 10 dias.

Certifique a senhora gestora se o valor informado pelo exequente já se 

encontra depositado na conta judicial vinculada aos presentes autos.

Decorrido o prazo de 10 dias e feita a certificação, autos conclusos.

P. I. C.

 Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18389 Nr: 3026-12.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSINO PEREIRA DE SOUZA NETO, LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO PASSOS CARDOSO, ODELCIO 

PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA BABKA - OAB:16925-A, 

DIOCASSINO JOSÉ TOMÁS - OAB:23.362 B/MG, ELMAR JOSÉ DE 

SOUZA - OAB:88588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 Vistos.

Intime-se o requerido SEBASTIÃO PASSOS CARDOSO acerca do retorno 

dos autos, bem para manifestar-se acerca de eventual prescrição e 

decadência.

Considerando que a Defensoria Pública está patrocinando os direitos da 

aludida parte, que foi citada por edital, autos para o citado ente público tão 

logo volte a oficiar membro na Comarca.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro, 1 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29334 Nr: 423-24.2009.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZAN MADEIREIRA ZAMBAN LTDA- ME, ZENOR 

ZAMBAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, HELIO 

RODRIGUES, JOILSON DUARTE DA SILVA, LUIZ AGUIAR DE SOUZA, JAIR 

GOMES DOS SANTOS, JOSE SANCHO OLIVEIRA NETO, E OUTROS, 

OZEIAS RODRIGUES BRITO, JOÃO PAULINO DE OLIVEIRA, JOÃO ALVES 

DE BENS, DAVID ROBSON CAMARGO OLUBI, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DA MATA VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Vicente Montano 

Scaravelli - OAB:3933, REJANE MARA CASTIGLIONI A SCARAVELLI - 

OAB:5363MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:13451/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B/MT

 Código 29334.

Vistos.

Antes de apreciar o recebimento do recurso com contrarrazões, 

certifique-se a secretaria se todas as partes foram devidamente intimadas 

do teor da sentença prolatada nos autos. Após, autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 28 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 63908 Nr: 2063-23.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19.193/MT

 Código 63908.

Vistos.

1 – Se no prazo de 05 dias (CPP, art. 593), recebo a apelação.

2 – Tendo em vista que o apelado já apresentou suas contrarrazões, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

3 – Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro, 26 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27749 Nr: 1870-81.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON CARDOSO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Vistos.

Em que pese o MPE ter manifestado pelo sentenciamento do feito (fls. 

229), tenho que nos autos inexiste alegações finais feitas pelo MPE e 

também não existe alegações finais feitas pela defesa.

Ressalto ainda que existe grandes chances de ocorrer a prescrição 

virtual no caso em tela.

Assim sendo, restituo os autos ao MPE para que apresente suas 

alegações finais.

Com a manifestação do MPE, autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22307 Nr: 3030-15.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Vistos.

Considerando a petição realizada pelo arrematante às fls. 211, expeça-se 

alvará para liberação dos valores pagos pela empresa CABRAL & 

MARANGONI LTDA ME na conta informada.

Ressalta-se que os valores se referem a 25% do montante de entrada 

(fls. 126) e o das quinze parcelas já pagas (fls. 244).

Após, autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90951 Nr: 2535-19.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CEZAR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria publica de 

comodoro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

inicial da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse de imóvel 

urbano proposta por ROBERTO CEZAR GONÇALVEZ em face de MAURO 

CESAR ARRUDA DA SILVA, para o fim de declarar rescindido o contrato e 

condenar o autor a pagar ao requerido o valor de R$ 30.000,00, com juros 

de mora a partir da citação e atualização pelo INPC a contar da data de 

30/04/2015. Deixo de reintegrar o autor na posse do imóvel vez que a área 

é do ente público municipal, conforme provado nos autos.Condeno o autor 

em custas e honorários, nos termos do artigo 98 do CPC. Declaro 

resolvido o mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Tão logo um membro da Defensoria Pública volte 

a oficiar na comarca estes autos deverão ser remetidos para ciência. P. I. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Comodoro/MT, 1 de maio de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37846 Nr: 2544-54.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 455 para conceder ao solicitante prazo de 30 dias.

Determino a atualização do polo passivo da demanda conforme requerido 

(fls. 455).

Determino que as intimações do polo passivo sejam feitas apenas no nome 

do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, OAB/MT 14.992-A, 

devendo para isso o sistema Apolo ser atualizado.

 P.I.

 Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104766 Nr: 2993-02.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte requerida para apresentar no prazo legal as alegações 

finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 12309 Nr: 1212-28.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MARCOLIN, GENÉSIO CADORE, 

MADALENA NEGRI CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls 217.

Manifestem-se as partes solicitando o que desejam no prazo de 20 dias.

Caso nada seja solicitado, desde já determino a remessa do feito ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31507 Nr: 2621-34.2009.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES STUMPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGENTINO COLLA, HELENA GAZZONI 

COLLA, ROZALINA DE OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 133 e concedo mais 90 dias para que a União se 

manifeste.

Decorrido o prazo de 90 dias, os autos devem ser remetidos a União para 

manifestação.

P.I.C.

Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116337 Nr: 454-29.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO GALTERIO - 

OAB:134685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36516 Nr: 1213-37.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO UNFRIED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Intimar o Banco requerido para manifestar nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que de direito, tendo em vista que o agravo de 

instrumento interposto foi negado.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22075 Nr: 3047-51.2006.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI ROLIM DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO ROLIM DE MOURA - 

OAB:3707-SC, RICARDO ROLIM DE MOURA - OAB:10202/SC

 '

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 186/187 para determinar a citação por meio de 

A.R.M.P.

P.I.C

Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120493 Nr: 2258-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEDISTON DA SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - 

OAB:9.510/MT, SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28354 Nr: 2462-28.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLUCIO DE FREITAS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:RO - 616-A

 Vistos.

Em que pese a peticionante alegar que não tem acesso ao sistema 

INFOSEG, o Estado de Mato Grosso tem acesso ao sistema DETRANET, 

porém novamente a fazenda não prova nos autos quais diligências 

realizou para fins de descobrir quais são os bens que o executado possui 

em seu nome.

Não é o poder judiciário quem deve realizar as buscas, primeiro o 

interessado realiza a busca no sistema e depois informa ao juízo o que foi 

encontrado para que seja determinada a indisponibilização do imóvel ou a 

respectiva penhora.

Pensar de maneira inversa é colocar sobre o poder judiciário a 

responsabilidade para encontrar bens do credor.

Indefiro a busca no sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60273 Nr: 2029-82.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 55, feito pelo Estado de Mato Grosso, para 

determinar a intimação dos advogados do executado (fls. 44/45) para que 

querendo, compareçam na PGE para realizarem o acordo, caso tenham 

interesse.

 Decorrido o prazo de 90 dias, os autos devem ser remetidos à fazenda 

pública para manifestação.

P.I.C.

Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103746 Nr: 2549-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para realizar o preparo 

da Carta Precatória distribuída na Comarca de Curitiba, conforme solicitado 

nas informações de Ref. 94

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36818 Nr: 1517-36.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS SCHAEFFER MAGGI, FLAVIANE RAMALHO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, JORGE LUIS ZANON - OAB:9975-A/MT

 Intimar a parte executada (Banco) para que apresente, no prazo de 10 

(dez) dias, os dados bancários e CNPJ para liberação do valor depositado 

a título de caução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38297 Nr: 2995-79.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGILSON FRANCISCO DA SILVA, ANDERSON CÉSAR 

FREI ALEXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos.

Intime-se o banco requerido para manifestar-se no prazo de 10 dias 

acerca dos esclarecimentos realizados pela perita judicial (fls. 415/420), 

em que respondeu os quesitos de esclarecimento apontados às fls. 412.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 1 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 28265 Nr: 2406-92.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRAN GRISOSTE BARBOSA, EDIVANA MARCIA 

PEREIRA G. BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA IURK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ 

COSTA - OAB:18339/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ OSSAIFF DE 

SOUZA FILHO - OAB:22124/SC

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 337.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro, 1 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14551 Nr: 2394-20.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Intimar a parte exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32324 Nr: 512-13.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI REBINSKI, JOSÉ ODIL DA SILVA, 

IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96668 Nr: 5105-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MARCELO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte executada, tendo em vista a informação constante na 

Carta Precatória de Ref. 30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60227 Nr: 1981-26.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UEDISON LINO FIUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Código 60227.

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 24 de julho de 2018, às 

14h30min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Expeça-se carta precatória para as Comarcas de Cáceres/MT e Pontes e 

Lacerda/MT, respectivamente para realização da oitiva das testemunhas 

Sofia Rocha Ribeiro e Dalma Ferreira de Souza.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

Giane Aparecida da Silva – Rua Nova Lacerda, em Nova Lacerda/MT, tel: 

(65) 3259-4033;

Jéssica Prates Rodrigues – Rua 09 de Abril, nº 37, em Nova Lacerda/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69716 Nr: 2797-37.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL AMERICO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A

 Código 69716.

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 24 de julho de 2018, às 

15h30min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:
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Leni Soares. Endereço: Rua Santa Catarina, Nova Lacerda/MT, tel: (65) 

99206-4772;

 Josias Américo da Silva. Endereço: Avenida dos Estudantes, Nova 

Lacerda/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98634 Nr: 308-22.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ANDRADE FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Código 98634.

Vistos.

Designo audiência de instrução para o dia 24 de julho de 2018, às 

15h00min.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como M A N 

D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de testemunhas 

policiais militares, sendo que neste caso o presente documento será 

entregue ao comandante do policial militar.

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Vila Bela da Santíssima 

Trindade para oitiva da testemunha Carlos Elielton Rosa.

Intime-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 29 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

ALEXANDRE MEINHART. Endereço: Rua São Paulo, n. 2447, Comodoro/MT.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105479 Nr: 3307-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90361 Nr: 2309-14.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTE CLAUDIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte requerida para apresentar as alegações finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62222 Nr: 267-94.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESLIMAR FAUDI DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido o mandado, vez 

que os Correios não atendem na referida localidade, pois a 

correspondência retornou com a anotação "Não Procurado", devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 23526 Nr: 524-32.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADALENA NEGRI CADORE, JOSÉ ODIL DA 

SILVA, IRONES GIUSSANI, IZABEL WINGENBACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37128 Nr: 1827-42.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVAL ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT, MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - 

OAB:22151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, MARIA LUCILA GOMES - OAB:5835-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 37 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que foi juntado pedido de 

desarquivamento dos autos, de forma que neste momento INTIMO a parte 

interessada informando o desarquivamento e que assim permanecerá por 

10 dias. Registro que ao final do prazo, caso não haja manifestação, os 

autos serão novamente arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 2313-56.2013.811.0046
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE 

CARVALHO - OAB: 24.366/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 Intimar o polo passivo para comprovar nos autos o depósito da primeira 

parcela referente aos honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena 

de perda da prova.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64368 Nr: 2542-16.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKELINE DA CRUZ ORTOLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Impulsiono estes autos com a finalidade intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª 

instância, bem como para que requeiram o que entender de direito.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40547 Nr: 1561-21.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23648-A, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de suas advogadas, para que tenham ciência da Certidão de fl.: 

52, exarada nos autos na data: 02/05/2018, a qual certifica a 

impossibilidade de efetuar buscas no sistema SIEL/TRE/MT. Fica a parte 

intimada a apresentar os dados faltantes, bem como manifestar-se no que 

entender de direito, dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112068 Nr: 6178-48.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA 

RODOVIA MT 388

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (715,00)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108725 Nr: 4795-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS FILIPPI TOMÉ, ALFREDO FELIPPI TOMÉ, 

INÊS ZANDONAI TOMÉ, CLEBER FILIPPI TOMÉ, ADEMIR FILIPPI TOME, 

MARLI TERESINHA MAITO TOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (715,00)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 578 Nr: 501-67.1999.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO BORGES, GARCIA & BORGES 

LTDA, OTTO MARQUES DE SOUZA, CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE CERÂMICAS LTDA-ME, DERLI TEREZINHA GARBIN, NOIZE SILVA 

POMPERMAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIR JOSÉ DA SILVA, SANDRA SUZANA 

BONADIMAN DA SILVA, COMODORO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da Certidão de fls.: 156, 

exarada na data: 02/05/2018, a qual declara a impossibilidade de obtenção 

no sistema SIEL, dos endereços relativos às partes requeridas, bem como 

para que apresente manifestação requerendo o que entender de direito, 

dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 579 Nr: 502-52.1999.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCARI E MORAES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIR JOSÉ DA SILVA, SANDRA SUZANA 

BONADIMAN DA SILVA, COMODORO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da Certidão de fls.: 112, 

exarada na data: 02/05/2018, a qual declara a impossibilidade de obtenção 

no sistema SIEL, dos endereços relativos às partes requeridas, bem como 

para que apresente manifestação requerendo o que entender de direito, 

dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 99274 Nr: 550-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (436,00)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92974 Nr: 3406-49.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHAN MATHEUS FRAINER SANCHEZ, 

NATALINA PELLEGRINO SANCHEZ, JOSÉ APARECIDO SANCHEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (593,00)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119358 Nr: 1723-06.2018.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO DOS SANTOS, ANTÔNIO 

ALEKSANDRO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CAMARGO - OAB:80427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 119358

VISTOS, ETC.

 Atento aos autos DETERMINO que a parte autora emende a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias para o fim de:

1) Comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 

5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC (por meio de contracheque, 

extratos bancários, declaração de IRPF) ou recolha as custas 

processuais;

2) Retificar o valor da causa considerando o que dispõe o inciso III, do art. 

292, CPC.

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

paragrafo único, CPC e, no caso de não recolhimento à distribuição da 

presente demanda será cancelada nos moldes do art. 102, parágrafo 

único, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 02 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119708 Nr: 1844-34.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DO POVO CMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME, 

TANIA MARA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 119708

VISTOS, ETC.

Determino que a parte autora no prazo de 15 dias:

1) Certifique a tempestividade dos embargos à execução apresentados;

2) Apresente os atos constitutivos da pessoa jurídica.

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento do item II 

acarretará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

485, I, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 2 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40407 Nr: 1420-02.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes, na pessoa 

de seus advogados, para que tenham ciência do retorno dos autos à 1ª 

instância, bem como apresentem manifestação requerendo o que 

entenderem de direito, dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-45.2011.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CARDOSO DEMELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 8010108-45.2011.8.11.0046; Valor causa: R$ 

12.390,26; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé, que o a sentença proferida nos 

autos transitou em julgado. Certifico ainda, que não consta nos autos 

nenhum comprovante de adimplemento da sentença. Assim sendo, nos 

termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte reclamante, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste nos autos requerendo o que entender 

de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. 

COMODORO, 2 de maio de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-26.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

MARCELO BEDUSCHI OAB - MT0010879S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA OPCAO IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

EDER DALVANO PETTEMAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRO ANTONIO MACIEL PEREIRA OAB - RO693 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 8010279-26.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 

15.284,78; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Defeito, nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e 

dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Certifico ainda, que não consta nos autos nenhum comprovante de 

adimplemento da sentença. Assim sendo, nos termos da legislação vigente 

e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte reclamante, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento COMODORO, 2 de maio de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010279-26.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER OAB - MT0018203A (ADVOGADO)

MARCELO BEDUSCHI OAB - MT0010879S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA OPCAO IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

EDER DALVANO PETTEMAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRO ANTONIO MACIEL PEREIRA OAB - RO693 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 8010279-26.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 

15.284,78; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[Defeito, nulidade ou anulação]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e 

dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Certifico ainda, que não consta nos autos nenhum comprovante de 

adimplemento da sentença. Assim sendo, nos termos da legislação vigente 

e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte reclamante, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento COMODORO, 2 de maio de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-44.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA PAIVA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000286-44.2017.8.11.0046 REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS 

SANTOS - ME REQUERIDO: PRISCILA PAIVA RIBEIRO Sentença Vistos em 

correição. Trata-se de Ação de rito sumaríssimo em que VALDEIR 

PEREIRA DOS SANTOS - ME move em desfavor de PRISCILA PAIVA 

RIBEIRO, ambos qualificadas nos autos. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Nesse quadrante 

processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na 

condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, II do Código de 

Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar 

antecipadamente a lide. Como é cediço, o julgamento antecipado 

homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

longas e desnecessárias instruções. Mérito. À vista do mandando de 

citação devidamente cumprido, conforme ID 11836413, a requerida não 

compareceu na audiência de conciliação designada e nem ofereceu 

qualquer tipo de defesa, razão pela qual DECRETO-LHE A REVELIA e 

presumo verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 20 

da Lei 9.099/95, autorizando, inclusive o julgamento antecipado da lide. 

Ademais, tenho que, a ação é PROCEDENTE, considerando que as 

alegações da exordial são robustas a ponto de se impor condenação à 

requerida. Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: E M E N T A. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– NOTA PROMISSÓRIA – SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 

333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os 

fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 

2 – Uma vez não comprovado o pagamento de nota promissória, 

mantém-se a sentença que julgou procedente ação de cobrança. 3 – 

Recurso conhecido e não provido. (820090296669/2012, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

13/12/2012, Data da publicação no DJE 13/12/2012). Assim, ante o 

exposto ao decretar a revelia e confissão, julgo PROCEDENTE nos termos 

do art. 487, I, CPC, a presente Ação, para CONDENAR a Requerida a 

pagar à parte Requerente, a título de dano material importância de R$ 

1.382,50 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), 

devendo o referido valor ser corrigido monetariamente desde a 

propositura da ação, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação válida. Deixo de condenar a Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao 

pagamento de honorários advocatícios por serem incomportáveis em 

primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 55 da Lei 9099/95. P.I.C. 

Comodoro – MT, 13 de março de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-30.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEYDIMAR PEDROSA DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 1000274-30.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 

622,52; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e 

dou fé, que o a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Certifico ainda, que não consta nos autos nenhum comprovante de 

adimplemento da sentença. Assim sendo, nos termos da legislação vigente 

e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte reclamante, na pessoa de seu advogado, para que se 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias, sob pena de arquivamento. COMODORO, 2 de maio de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-32.2017.8.11.0046
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 1000248-32.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIMINAR]; Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Certifico que, diante da correspondencia devolvida sem indicar nenhum 

motivo, apenas indicando "ao remetente", nos termos da legislação vigente 

e dos artigos 482, VI, impulsiono os autos coma finalidade de intimar a 

reclamante, na pessoa do seu patrono, para que, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito em relação a reclamada GOOGLE BRASIL 

INTERNET LTDA e, em caso positivo, dar regular andamento ao feito no 

prazo de 10(dez) dias, informando o endereço correto da reclamada. 

COMODORO, 2 de maio de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010062-80.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON MARIAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 8010062-80.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 

172,18; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/

[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Diante da 

certidão do Oficial de Justiça juntada ao ID 13000682, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a exequente, na pessoa do seu advogado, que 

se manifeste, no prazo de 10(dias), dando regular prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção. COMODORO, 2 de maio de 2018 LUCIENI 

REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 77311 Nr: 1221-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA - COMÉRCIO, PEDRO DA 

SILVA, JELSEI TEREZINHA LANGNER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101191 Nr: 6713-85.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM AUTO NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86948 Nr: 5596-93.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CASSIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22238 Nr: 1050-10.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS E CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109900 Nr: 1132-55.2018.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JORGE DIZERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por Banco J. Safra 

S/A, em face de José Jorge Dizero, devidamente qualificados nos autos.

Anexo à inicial, vieram os documentos.

Concessão da liminar à ref. 04.

Em petição de ref.30, as partes informaram que entabularam acordo 

visando à liquidação do débito, pugnando pela sua homologação.

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presente no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 
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partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

nos termos do Art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Honorários na forma do acordo.

Quanto ao pagamento de custas remanescentes, se houver, ficarão a 

cargo do requerido, conforme acordo.

Em caso de descumprimento do acordo pelo requerido, o autor deverá 

requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos.

Indefiro o pedido de baixa do bloqueio judicial no sistema RENAJUD, uma 

vez que não fora procedida nenhuma restrição por este Juízo.

Desta forma, revogo a liminar deferida em ref. 4.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Ainda, dispensada a intimação das partes e de seus patronos, conforme 

disposto no Provimento 41/2016, em seu artigo 914, verbis: "Art. 914. A 

sentença homologatória de acordo judicial ou extrajudicial dispensa a 

intimação das partes e de seus patronos".

Publique-se. Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 16 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 7554 Nr: 1472-29.2000.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA, MOUNIR NAOUM, WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM, HORACIO MENDONÇA NETO, USINA SANTA HELENA DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, IRMÃOS NAOUM & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, CRISTIANO ALENCAR PAIM - OAB:5.099, MARIA LUIZA 

DA CUNHA CAVALCANTI - OAB:6847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, MARCELO MENDES FRANÇA - 

OAB:14301/GO, SAMUEL MARTINS GONÇALVES - OAB:17385/GO

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para análise da exceção de 

pré-executividade, apresentada às fls. 215/239 pelo devedor HORÁCIO 

MENDONÇA NETO, onde afirma que se retirou do quadro societário da 

empresa USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA em data 

anterior à constituição do crédito tributário, bem como ausência de 

responsabilidade em razão da inexistência de exercício da função ou 

cargo de gestão e a prescrição do débito.

Em plano diametralmente oposto, a exequente manifestou acerca da 

objeção (às fls. 242/245) aduzindo que a via eleita pelo devedor é 

incorreta, visto que não acolhe dilação probatória, bem como, o excipiente 

constava no quadro societário na data dos fatos geradores, requerendo a 

rejeição da objeção.

É o breve relato.

Decido.

Consoante se extrai do enunciado da Súmula n.º 393 do STJ, “A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Como escreve Humberto Theodoro Júnior:

“(...) está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o 

devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de 

penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos 

embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e 

ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. 

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é 

versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. 

Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a 

exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no 

tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 

procedimento regular dos embargos.” (Curso de Direito Processual Civil – 

Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e 

procedimento comum – vol. III/Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 878).

É que se admite excepcionalmente a peça defensiva para acolher 

exceções materiais, extintivas ou modificativas do direito do exequente, 

desde que comprovadas de plano, sem necessidade de produção de 

outras provas além daquelas constantes dos autos ou trazidas com a 

própria exceção, mesmo porque a Certidão de Dívida Ativa (CDA) tem 

presunção de veracidade e legitimidade e, como se denota da peça inicial, 

o excipiente foi incluso na mesma.

Dessa forma, cabia ao executado/excipiente se valer da via processual 

própria, arcando com o ônus de provar suas alegações, bem como, trazer 

todo o rol de documentos cabais a infirmarem sua pretensão, pelo que se 

observa que a objeção de pré-executividade não merece prosperar.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO 

CORRESPONSÁVEL — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — 

ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE —INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. “Conforme assentado em precedentes da 

Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 

1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção 

de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que 

figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” (STJ, Primeira 

Turma, AgRg no AREsp 223.785/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2012). 

Recurso provido.” (AI 13497/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).

Por estas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, conforme fundamentação supra, e, via de 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a executada/excipiente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários de sucumbência em virtude de não haver 

extinção da execução.

De outra banda, suspendo o curso da execução fiscal por 180 (cento e 

oitenta) dias, com fundamento no art. 40, da LEF, conforme requerido, a 

contar da data do requerimento de fls. 258/259.

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, remetam-se os autos à 

exequente para, em 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

Nada sendo requerido, determino, desde já, o retorno dos autos ao 

arquivo provisório até o prazo da prescrição intercorrente, qual seja, após 

o transcurso do prazo quinquenal, a contar da data do arquivamento 

provisório dos autos, sem manifestação do credor.

Intime-se a exequente, oportunizando-lhe vistas dos autos, como 

determina o § 1º do art. 40 da LEP.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111199 Nr: 1721-47.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR LEITE FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87679 Nr: 138-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR RAMOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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O MUNICÍPIO DE JACIARA por seu procurador legalmente constituído e 

habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor do 

EXECUTADO, ambos já devidamente qualificados na inicial, com 

fundamento na Lei 6.830/80.

Petição do exequente à ref. 41 requerendo a extinção do processo em 

face da quitação do débito fiscal.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Em face à petição de ref. 41 e de tudo que nos autos consta, julgo 

EXTINTA a presente Execução Fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE JACIARA 

contra o EXECUTADO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquive-se com as respectivas baixas inclusive no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 25 de abril de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56479 Nr: 861-85.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES ROSA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto por EUDES ROSA DE MORAES, qualificado nos 

autos (fls. 179/205).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fls. 

167).

Contudo, ante o efeito ativo deferido em sede de tutela recursal e a futura 

posição do Tribunal de Justiça deste Estado sobre o regular trâmite deste 

procedimento, há que se permanecer sobrestado os demais atos 

correlatos até o julgamento do mérito do recurso.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Jaciara/MT, 27 de abril de 2018.

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Juiz de Direito, em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78519 Nr: 1645-91.2016.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA BUENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR BUENO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79604 Nr: 1997-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIANO ALVES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Laudo Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 1911-10.2018.811.0010

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria da Fazenda do Estado do Mato 

Grosso.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

- Aderzio Ramires de Mesquita - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal se manifestar sobre as informações e 

documentos constantes dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 70197 Nr: 11929-95.2015.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BBM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVENCI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, Real Brasil Consultoria Ltda - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 105326 Nr: 8797-59.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPCDC, CEECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA CRISTINA DO 

CARMO CALABRIA - OAB:22621/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95525 Nr: 3995-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURA TEREZINHA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A -14

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67547 Nr: 2069-70.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPOLY TRANSPORTES LTDA ME, JOÃO CARLOS 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA, ALUSA ENGENHARIA S.A, ALUMINI ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100932 Nr: 6615-03.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL UMBERTO CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6615-03.2017.811.0010

Código: 100932

Exequente: Município de Jaciara-MT

Executado: Joel Umberto Carlini

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara-MT ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

Joel Umberto Carlini, ambos devidamente qualificados nos autos, nos 

termos da lei 6.830/1980.

O exequente à ref. 10 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida executada.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida 

executada, conforme evola a manifestação do exequente à ref. 10.

Com efeito, a extinção do feito executivo é medida que se impõe na 

espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 26 de abril de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 9654 Nr: 232-34.2002.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE FARIA BORGES DA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:MT 3727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208 - A - MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação as partes, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da juntada do laudo de fls. 

374/380 e requererem o que de direito em cumprimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 100570 Nr: 6448-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 6448-83.2017.811.0010 Código 100570 Requerente: Banco 

Bradesco S/A Requerido: Nutrifos Rações Ltda EPP Ante o exposto, NEGO 

PROVIMENTO aos aclaratórios de ref. 08.Intime-se.Cumpra-se 

integralmente a decisão de ref. 04. Jaciara-MT, 27 de abril de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87480 Nr: 9-56.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON TAKACHI SASSAGIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9-56.2017.811.0010

Código: 87480

Exequente: Município de Jaciara-MT

Executado: Wilson Takachi Sassagima

 VISTOS ETC,

Município de Jaciara-MT ajuizou “Ação De Execução Fiscal” em face de 

Wilson Takachi Sassagima, ambos devidamente qualificados nos autos, 

nos termos da lei 6.830/1980.

O exequente à ref. 23 manifestou pela extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida pelo executado.

É o necessário.

Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento integral dos valores 

devidos ao exequente, conforme informado pelo exequente à ref. 23.

Com efeito, a extinção do presente feito executivo é medida que se impõe 

na espécie.

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II– a obrigação for satisfeita;”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 

924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Jaciara–MT, 27 de abril de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 16353 Nr: 875-84.2005.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MENDONÇA 

GIARETTA - OAB:9649-A-MT, DELCIO BARBOSA SILVA - OAB:14364, 

FABIO SIVIERO BOTELHO DA SILVA - OAB:5929, HUMBERTO 

AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000, Priscila Ghilardi Borges 

- OAB:7120 - 5.929/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT, IZABELLA 

MOURA NOGUEIRA - OAB:20.540/MT

 Em razão do oferecimento de recurso de apelação pela parte autora, 

intimo o requerido para oferecer contrarrazões. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 14648 Nr: 1436-45.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:8761-E, JULIANO 

CÉSAR CLEMENTE - OAB:10.093-E, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, Fernando Antonio Guanes Simões - 

OAB:1268-A, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana 

Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação da parte requerente foi 

interposto dentro do prazo legal, diante disto intimo a parte requerida para 

oferecer contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54994 Nr: 3417-94.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELARMINA DA SILVA COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação da parte requerida foi 

protocolado dentro do prazo legal, sendo assim intimo a parte autora para 

oferecer contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55441 Nr: 3839-69.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zípora França Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREV-JACI-Fundo 

Municipal de Previdência Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação protocolado pelo requerido 

Município de Jaciara foi interposto dentro do prazo legal, diante disto intimo 

a parte autora e o requerido Prev-Jaci para, querendo, oferecerem 

contrarrazões. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 28787 Nr: 1782-20.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACY ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PULTRINI FRACAROLLI 

- OAB:12.980/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - OAB:6479-MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação protocolado pelo requerido 

foi interposto dentro do prazo legal, diante disto intimo a parte autora para 

oferecer contrarrazões. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52420 Nr: 1000-71.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ, MSDCSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONILDO GOMES CAMPOS - 

OAB:3302/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, VICTOR MEIRA 

BORGES - OAB:12033/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados das partes Requerente e Requeridos via DJE para, no prazo 

de 05(cinco)dias, manifestarem-se nos presentes autos, sob pena de 

arquivamento do feito. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78284 Nr: 1568-82.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GASPAR DE LIMA, LUCIMARA 

AFONSO CASTILHO, VALDIS CASTILHO SOARES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:11.464/MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:18562, VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - 

OAB:16.140

 AFASTO as preliminares suscitadas pelos requeridos e RECEBO a inicial, 

DETERMINANDO A CITAÇÃO DOS RÉUS para que apresentem 

contestação no prazo legal (art. 17, § 9º da Lei n. 8.429/92).Intime-se o 

requerido Ademir Gaspar de Lima pessoalmente e por diário eletrônico 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente procuração devidamente 

assinada, sob pena de nulidade.Certifique-se a secretaria acerca da 

tempestividade das defesas preliminares apresentadas pelos réus, bem 

como se o município de Jaciara apresentou manifestação acerca de 

interesse em ingressar no feito.Intimem-se.Cumpra-se. Jaciara-MT, 27 de 

abril de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78284 Nr: 1568-82.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GASPAR DE LIMA, LUCIMARA 

AFONSO CASTILHO, VALDIS CASTILHO SOARES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:11.464/MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA - OAB:18562, VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - 

OAB:16.140

 Processo nº 1568-82.2016.811.0010

Código 78284

Requerente: Ministério Público

 Requeridos: Ademir Gaspar de Lima e Outros

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Notifiquem-se os requeridos para o oferecimento de manifestação escrita 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17, § 7° da Lei n° 

8.429/1992.

Outrosssim, cite-se o Município de Jaciara nos termos do art. 17, § 3º da 

Lei n° 8.429/1992 c/c art. 6º, § 3º da Lei n.º 4.717/65.

Havendo preliminares, vista ao Ministério Pùblico, pelo prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 10 de junho de 2016.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 104902 Nr: 1025564-62.2017.811.0041

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - OAB:21.597/MT, SEBASTIÃO CARLOS 

ARAÚJO PRADO - OAB:10.001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA SAMAY DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/19572, Girlene Luiza Dourado Garcia - 

OAB:MT/23995-0, JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE - OAB:23938/O

 Processo nº 1025564-62.2017.811.0041

Código 104902

VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado à ref. 41.

Habilite-se a causídica constituída pela parte requerida.

Após, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação.

Intime-se.

Cumpr-se.

Jaciara-MT, 2 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 97799 Nr: 5061-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA LANNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185

 Vistos em correição.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17/05/2018 às 17h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46075 Nr: 1046-31.2011.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LAZAROTTO, ROBSON CROSUÉ 

ROSIN, ODILON EUSTÁQUIO MACHADO FILHO, JEFERSON ALESSANDRO 

SILVA DE ARRUDA, RAMÃO EDESON CACHO, JOÃO VITOR OLIVEIRA 

NUNES, NERCI FERNANDO ARRUDA DIAS, Leiliane Ketlin Martelini, 

IDANUSIA MORAIS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9.153/MT, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, FERNANDO 

DALL AGNOL FINATO - OAB:10084/MT, Ivan Costa dos Reis - 

OAB:12.728 - MT, JESUINO DE FARIAS - OAB:12068, KLEYTON ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:16240-MT, MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO - 

OAB:7026, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT, Reinaldo Oliveira Ruy - 

OAB:13.895 - MT, Roger Fernanades - OAB:8343, Roger Fernandes - 

OAB:8.343 - MT, Vladimir MARCIO YULE TORRES - OAB:13251

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para proceder a 

INTIMAÇÃO dos Advogados dos acusados, via DJE, para manfestarem-se 

acerca de suas testemunhas que não foram encontradas, no prazo legal, 

sob pena de preclusão.

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56177 Nr: 2409-92.2012.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAPdS, VPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218

 Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR JOSÉ 

LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, ao pagamento dos alimentos 

correspondentes a R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos), que equivalem a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, os quais deverão ser pagos todo dia 10 (dez) de cada mês, na 

conta bancária indicada nos autos. CONDENO-O, ainda, ao pagamento de 

50% (cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, 

farmacêuticas, odontológicas e com material escolar dos menores, 

devendo a genitora, sempre que necessário, procurar primeiramente a 

rede pública para o fornecimento desses serviços.Por consequência, 

extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Custas processuais pelo requerido. Na hipótese 

de não recolhimento após intimação, proceda-se como determina o Art. 

462 da CNGC/MT.O requerido arcará ainda com honorários de 

sucumbência para a Defensoria Pública, os quais arbitro em 10% do valor 

da causa, nos termos do art. 85 §2do CPC/2015. Bem como com os devido 

ao curador especial nomeado, o Drº Fabricio Tsuji Ishiki, que fixo em 01 

(um) URH.P.R.I.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59559 Nr: 2082-16.2013.811.0018
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS, FFdS, NFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:12418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Vera 

Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação revisional de alimentos proposta por Antônio Ferreira da 

Silva, em face de Felício Ferrari da Silva e Nathalia Ferrari da Silva, 

representados por Janileide Ferrari, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A parte autora apresentou pedido de desistência da ação à fl. 177

É o relatório. DECIDO.

Analisando os autos observo que a parte adversa já foi citada, tanto que 

se manifestou nos autos e inclusive compareceu na audiência do dia 10 

de setembro de 2013 (fls. 43/44).

Assim, antes de deliberar a cerca do pedido do autor, determino a 

intimação da parte requerida nos termos do artigo 485, § 4º, do Código 

Processual Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71789 Nr: 2120-57.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos João Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora para declarar rescindido o contrato entre a parte requerente e a 

requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS no 

importe de R$ 5.626,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais), com 

juros de 1% a. m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a 

data do desembolso.Assim, extingo o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Eventuais custas pela parte requerida e, havendo inadimplência, 

proceda-se conforme determinado na CNGC/MT.Condeno os requeridos 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º do CPC).Com o trânsito em julgado, caso os 

devedores não efetuem o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá sobre o valor da condenação, multa de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento 

do credor e observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo 

codex, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73300 Nr: 2795-20.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora para declarar rescindido o contrato entre a 

parte requerente e a requerida, bem como a devida DEVOLUÇÃO DAS 21 

(vinte e uma) PARCELAS PAGAS no importe de R$ 4.074,00 (quatro mil e 

setenta e quatro reais), com juros de 1% a. m. desde a citação e correção 

monetária pelo INPC desde a data do desembolso.Assim, extingo o 

presente feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Eventuais custas pela parte requerida e, 

havendo inadimplência, proceda-se conforme determinado na 

CNGC/MT.Condeno os requeridos ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º do 

CPC).Com o trânsito em julgado, caso os devedores não efetuem o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá sobre o valor da 

condenação, multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, 

caput, do Código de Processo Civil e, a requerimento do credor e 

observado o disposto no artigo 798, inciso I, “b”, do mesmo codex, 

expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.Após o trânsito em julgado 

e nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64520 Nr: 1845-45.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alexandrino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico a tempestividade do Recurso de Apelação de folhas 115/121, eis 

que o advogado intimado pelo DJE nº10212, publicado em 08/03/2018, 

protocolizou o presente recurso em 03/04/2018, portanto, tempestivo. 

Ante o exposto, impulsiono à parte autora para, querendo, contrarrazoar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27850 Nr: 391-40.2008.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Brito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca dos valores constantes de 

fls. 167, requerendo o que de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93351 Nr: 3368-87.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gariglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulio Clark Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 3368-87.2017.811.0018 Código: 93351 Número/Ano: 0/2017

AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE(S): MARIA APARECIDA GARIGLIO

EXECUTADO(A)(S): DULIO CLARK XAVIER

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 09 de maio de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 09 de maio de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da 

avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br

 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (um) Veículo, marca Mitsubishi, modelo 

Pajero TR4 Flex HP, ano de fabricação e modelo 2010, cor branca, placas 

NUD-1961, Renavam nº. 226261263, Chassi 93XFRH77WACA50912, com 

estepe em bom estado de uso e conservação e pintura em bom estado de 

conservação.
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(RE)AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e 

duzentos reais), em 22 de setembro de 2014.

DEPOSITÁRIO: DÚLIO CLARK XAVIER, Rua Adolfo Wike, s/nº., e/ou no 

Hospital Municipal, Centro, Porto dos Gaúchos/MT.

ÔNUS: Consta Alienação Fiduciária em favor do Banco Itaucard S.A; 

Restrição Judicial; Débitos no Detran/MT no valor de R$ 370,86 (trezentos 

e setenta reais e oitenta e seis reais), em 03 de abril de 2018. Outros 

eventuais constantes no Detran/MT.

 O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 

perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de 

outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem 

perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável 

pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, 

pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão 

e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser 

informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que 

oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição 

poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro.

VALOR DO DÉBITO: R$ 25.362,93 (vinte e cinco mil, trezentos e sessenta 

e dois reais e noventa e três centavos), em 20 de novembro de 2012.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº. 022.

COMISSÃO DA LEILOEIRA: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) do valor da arrematação, em caso de venda. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento), sobre o valor da avaliação a ser pago pelo exequente ou 

executado, respectivamente, limitado ao valor máximo de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais).

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser 

parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 

1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de juros da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis 

ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado DULIO CLARK XAVIER 

e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; 

proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 

anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

 Juara/MT, 03 de abril de 2018.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63991 Nr: 1353-53.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Aparecido Guideli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 Certifico e dou fé, que o executado devidamente intimado, (DJE nº 10145, 

de 24/11/2017 e publicado no dia 27/11/2017), não efetuou o pagamento 

voluntário da obrigação, e nem mesmo impugnou a presente execução de 

sentença, deixando trancorrer o prazo para fazê-lo. Ante o exposto, 

impulsiono os presentes autos ao DJE, para intinmação da parte autora 

apresentar valor atualizado do débito, para eventual análise de penhora on 

line, conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69816 Nr: 1203-38.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarinão Comercio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Paranorte Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonny Zulauf - OAB:3799-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdriangelo Samuel 

Fonseca - OAB:6953

 Intimar o patrono da parte requerida para:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38945 Nr: 2968-20.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Initmação do requerido, Joaquim Pereira Peixoto, na pessoa de seu 

advogado, Dr. Jorge Balbino da Silva, OAB/MT 3063-A, para apresentação 

de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104103 Nr: 21-12.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Intimar o patrono do autor da juntada da Petição do Réu ref:21.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39138 Nr: 3159-65.2010.811.0018
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. Costa - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 Proceder a intimação do requerido, M.C. Costa-EPP, na pessoa de seus 

advogados, Dr. Elcio Lima do Prado, OAB/MT 4757/MT, e Dr. Silvio Luis de 

Oliveira, OAB/MT 3546-A, para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72638 Nr: 2517-19.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CAdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62689 Nr: 152-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Colinsque do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Colinsque do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO proposta por Paulo Colinsque do 

Nascimento em face do Srº. Adelino Colinsque do Nascimento, ao 

argumento de que o mesmo sofreu AVC, no qual restaram sequelas 

irreversíveis, conforme as cópias dos exames médicos em anexo.

 Pois bem analisando os autos observo que até o presente momento o 

pedido liminar não foi examinado, razão pela qual passo a analisa-lo:

O art.300 do CPC/2015 dispõe em seu “caput” que:

 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Nesse sentido a probabilidade do direito invocado encontra-se 

demonstrada no estudo psicossocial de fls 40/41, que atesta que o 

requerido, é epilético, possui sequelas e a incapacidade de se locomover 

decorrente do AVC, que sofreu, tanto que é cadeirante e depende dos 

genitores para fazer sua necessidades fisiológicas .

Já quanto ao segundo requisito para a concessão da tutela de urgência, 

sabe-se que a demora na prestação jurisdicional pode oferecer ao 

interditando consideráveis riscos de lesões, decorrentes especialmente 

da falta de acompanhamento adequado, além de prejuízos na 

concretização de seus direitos cívis, principalmente, o retardamento na 

obtenção de benefícios previdenciários.

Diante disso em consonância com parecer ministerial de Fls. 63/64, 

DEFIRO a curatela provisória, e nomeio como curador provisório do 

interditando, o Srº Paulo Colinsque do Nascimento, ambos já qualificados 

na exordial.

Outrossim, nos termos do artigo 72 do CPC/2015, nomeio como curadora 

especial do requerido a Drª Amanda Albertini Colet. Intime-a para 

apresentar impugnação no prazo de 15 dias.

 Com a vinda do Laudo Pericial, intimem-se as partes e dê ciência ao 

Ministério Publico e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62689 Nr: 152-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Colinsque do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Colinsque do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

Ante o teor da manifestação de fls. 48, nos termos do artigo 753 do Novo 

Código de Processo Civil, nomeio como perito, o médico Dr. Hiroshy 

Edemar Winck Yamamoto, que atende no Hospital Municipal desta 

comarca, o qual deverá ser intimado da nomeação, bem como para 

informar a este juízo a data e o horário para a realização da perícia 

médica, devendo o mesmo ser intimado para a conclusão do laudo no 

prazo de máximo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se conforme determinado às fls. 44.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62689 Nr: 152-26.2014.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Colinsque do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Colinsque do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos em correição.

Considerando a manifestação retro, determino a realização de prova 

pericial e nomeio, como perito, o médico Dr. Oswaldo Paccini Junior, que 

atende no Hospital Municipal desta comarca, o qual deverá ser intimado da 

nomeação, bem como para informar a este juízo a data e o horário para a 

realização da perícia médica, devendo o mesmo ser intimado para a 

conclusão do laudo no prazo de máximo de 30 (trinta) dias.

 Nos termos do artigo 507 da CNGC, bem como da Resolução nº233 e 

Resolução nº 232, de 13 de Julho de 2016, do Conselho Nacional de 

Justiça, em seu artigo 1º, os valores a serem pagos pelos serviços de 

perícia de reponsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os 

fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do 

art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes, os quais deverão ser custeados pela 

ESTADO.

Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe 

o § 3º, do artigo 507, da CNGC.

Deverá o perito responder aos seguintes quesitos:

1- O interditando sofre de algum distúrbio ou doença mental?

2- O interditando possui capacidade para exercer sozinha os atos da vida 

civil?

3- Em caso de incapacidade, ela é relativa ou absoluta?

4- Existindo doença, é irreversível ou há tratamento?

Com a vinda do Laudo Pericial, intimem-se as partes e ciência ao Ministério 

Publico.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69816 Nr: 1203-38.2015.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 497 de 846



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarinão Comercio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Paranorte Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonny Zulauf - OAB:3799-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdriangelo Samuel 

Fonseca - OAB:6953

 Vistos etc.

Considerando que, nos termos do item 1.7.17 da CNGC/MT, durante o 

recesso forense as atividades do serviço judiciário ficam vinculadas às 

hipóteses contempladas no art. 232, da Lei n° 4.964/85, que determina 

que: “no período do recesso forense, funcionará em Primeira Instância o 

plantão judiciário, e só terão andamento, em matéria cível, os feitos 

previstos no Código de Processo Civil e quaisquer outros cuja tramitação 

seja determinada em lei especial, ou que visem à conservação de direito 

ou fiquem prejudicados caso não sejam realizados durante aquela fase; e, 

em matéria criminal, os feitos com réu preso, os pedidos de prisão 

preventiva e os de habeas corpus”, aliado a hipótese de eventual desejo 

das partes em transacionarem, necessitando, assim, consultar os autos 

em cartório e/ou realizar carga dos mesmos, promovo a devolução dos 

presentes à Secretaria.

Decorrido o recesso forense, sem que as partes tenham se manifestado, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83366 Nr: 3761-46.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícero da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar ao 

requerente CICERO DA SILVA o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143, da lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês (R$ 954,00), extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre 

as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 508.066.539-49Nome da Mãe: Ana 

Malvina da SIlvaNome do segurado: Cícero da SilvaEndereço do segurado: 

Comunidade do Jau, localizado a cerca de 30 Km, estrada 

Juara/Jau.Benefício concedido: aposentadoria por idade rural.Renda 

mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 22/06/2015 – data do 

requerimento administrativo ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de 

Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83811 Nr: 4015-19.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 49).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.Juara, 24 de 

abril de 2018. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83396 Nr: 3785-74.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João dos Passos Francisco Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedente o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com 

as baixas necessárias.P.R.I.C.Juara, 24 de abril de 2018. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85159 Nr: 4747-97.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirtes Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 85159

Requerente: Mirtes Gonçalves Ferreira

Requerido: INSS- Instituto Nacional de Seguro Social

S E N T E N Ç A

I – RELATÓRIO

MIRTES GONÇALVES FERREIRA ajuizou a presente ação com pedido de 

pensão por morte em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

alegando que era dependente de seu filho segurado antes de seu 

falecimento. Instruiu a exordial com os documentos.

O requerido apresentou contestação alegando a improcedência do pedido 

diante da alegação ausência da condição de segurado.

É o relatório. Decido

II – FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação previdenciária em que a requerente pleiteia o 

reconhecimento do direito de percepção de pensão por morte, advinda do 

passamento de seu esposo.

Pois bem. É incontroverso que a requerente é genitora e residia com seu 

filho Jerferson Gonçalves Ferreira (certidão de nascimento de f. 20), que 

faleceu em 04/06/2015 (f. 25)

A CNIS de f. 56 demonstra a qualidade de segurado do de cujus, que até o 

mês anterior ao seu falecimento estava quite com suas obrigações 

previdenciárias, estando adimplente por tempo superior a dois anos.

Dispõe a Constituição Federal de 1988 que os planos de previdência social 

atenderão, mediante contribuições, à cobertura dos eventos morte (art. 

201, inc. I). O inciso V do mesmo artigo estabelece pensão por morte do 

segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, 

observado que nenhum benefício poderá ter valor inferior a um salário 

mínimo.

Para a concessão do benefício de pensão por morte pretendida pelo 

requerente, deve ficar comprovado que o de cujus era segurado do 

requerido e a Requerente dependente daquele.
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 Cumpre esclarecer que no Regime de Previdência Social (Lei 8.213/91), a 

pensão por morte, prevista em seus artigos 18, inciso II, alínea “a” e 74 e 

incisos, é devida aos dependentes dos segurado, desde que comprovada 

a dependência.

 A dependência econômica dos pais em relação ao filho falecido deve ser 

comprovada para fins de concessão do benefício de pensão por morte, 

nos termos do art. 16, II e §§ 1º e 4º da Lei 8.213/1991.

No presente caso, o conjunto probatório é suficiente ao convencimento 

deste Juízo sobre a dependência econômica da requerente em relação ao 

finada filho. Os depoimentos das testemunhas demonstraram a prática de 

ajuda financeira muito além do normal, tendo em vista que o finado provia o 

seus sustento e o da sua filha, além de ajudar no pagamento do aluguel e 

demais despesas correntes.

A testemunha Iara afirmou que após a morte do filho da requerente, esta 

teria passado dificuldades em seu próprio sustento, sendo que a 

testemunha doou cestas básicas para que a requerente não passasse 

fome. Aduziu ainda, que após o falecimento do filho a requerente 

mudou-se diversas vezes, para casas mais módicas, tendo em vista a 

impossibilidade de continuar arcando sozinhas com os aluguéis.

Outrossim, ambas as testemunhas afirmaram que a requerente era 

dependente financeiramente do filho, e relataram a extrema dificuldade 

financeira decorrente de sua morte.

Restou comprovado que a requerente não é aposentada, não é 

pensionista, e vive com a renda de algumas diárias. As testemunhas 

foram uníssonas em afirmar que a parte requerente e o falecido residiam 

juntos em uma casa alugada, onde este era o principal provedor.

 Nesse diapasão, entendo que restou comprovada a dependência da 

requerente em relação ao seu finado filho. A jurisprudência, em casos 

análogos, também entendeu nesse sentido, vejamos:

TRF3-0447094) PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO 

DE FILHO APÓS A LEI Nº 9.528/97. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO 

INICIAL. I - Tratando-se de genitor que pleiteia pensão por morte de filho, a 

dependência econômica não é presumida, devendo ser efetivamente 

comprovada, consoante dispõe o § 4º, do art. 16, da Lei nº 8.213/91. II - 

Os documentos juntados aos autos, corroborados pelos depoimentos 

testemunhais, constituem um conjunto harmônico, hábil a demonstrar que a 

parte autora era dependente do falecido. III - O termo inicial de concessão 

do benefício deve ser fixado a partir da data do requerimento 

administrativo, uma vez que este não foi efetuado no prazo previsto no 

inc. I, do art. 74, da Lei nº 8.213/91. IV - Apelação improvida. (Apelação 

Cível nº 0004684-26.2017.4.03.9999, 8ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. 

Newton de Lucca. j. 24.04.2017, unânime, e-DJF3 09.05.2017).

Comprovado a condição de genitora do de cujus, bem como a qualidade de 

segurado daquele, a requerente é considerada pela legislação como 

dependente, comprovando assim o primeiro requisito legal. Logo, estando 

caracterizada a condição de dependente do(a) autor(a), resta analisar a 

condição de segurado especial do de cujus, que, conforme relatado na 

inicial, era trabalhador urbano.

Analisando os documentos acostados aos autos entendo que está 

comprovada a qualidade de segurado do(a) falecido(a). Sim, até mesmo 

diante da CNIS juntada pelo INSS, que comprova a regularidade dos 

depósitos da contribuição previdenciária. Soma-se a isso, as anotações 

na carteira de trabalho.

 Ademais, consigne-se que, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei 

8.213/91, “Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

I - pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-família e auxílio-acidente 

(...)” (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99).

A prova testemunhal corrobora com os indícios existentes nos referidos 

documentos. Logo, resta demonstrado nos autos, a qualidade de 

segurado do(a) falecido(a), assim, seus familiares e dependentes 

possuem direito ao benefício previdenciário pensão por morte.

Quanto ao termo inicial do benefício, a Lei 8.213/91, em seu artigo 74 

determina que a pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida.

 Logo, considerando que o autor (a) pleiteou o benefício de pensão por 

morte antes 30 dias da data do óbito, o termo inicial do benefício deve ser 

fixado como sendo a data da morte.

Com isso, preenchidos os requisitos legais, a procedência do benefício é 

medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando a parte Requerida a pagar a requerente MIRTES GONÇALVES 

FERREIRA o benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE do 

segurado Jerferson Gonçalves Ferreira, no valor do salário-de-benefício 

reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, 

devido desde o falecimento (DIB – 04/09/2015), extinguindo o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

 Considerando o estado de necessidade da requerente, que para seu 

sustento necessita da caridade das pessoas, como a doação de cestas 

básicas, aliado ao fato de seu pedido ter sido deferido por sentença, 

DEFIRO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, nos termos do art. 300 

e seguintes do CPC. Assim, a implantação do benefício deverá ser 

IMEDIATO, mesmo na hipótese de eventual recurso.

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos 

termos do art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual 

nº 7.603/2001.

Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.

 Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Número do CPF:545.284.701-44

Nome da Mãe: Geralda Serafim Ferreira.

Nome do segurado: Mirtes Gonçalves Ferreira.

Endereço do segurado: Lote 11, Sítio do Recreio, Rod. Marli Riste, Linha 

Barbosa, KM 06, Juara/MT.

Benefício concedido: pensão por morte – trabalhador urbano

Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00).

 DIB: 04/09/2015 – data do óbito

Em Juara/MT, 24 de abril de 2018.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67971 Nr: 282-79.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimação da parte autora para conhecimento da juntada de Laudo de 

DNA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82011 Nr: 2943-94.2016.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocemara dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:155574 SP, Welson Gasparini Junior - OAB:116.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complemento de diligências, conforme informado pela Nobre Oficial no 

valor 1.154,00, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72744 Nr: 2561-38.2015.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane dos Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Araújo dos Santos-PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JUNIOR GONÇALVES 

- OAB:8787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para juntar aos autos as primeiras 

declarações no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69960 Nr: 1258-86.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Durval dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pires Rocha - OAB:13.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE CAROLINE 

BRUSTOLIN - OAB:19378A, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Certifico e dou fé que a publicação de 20.08.2015 no DJE 9601, não 

constou o nome dos advogados da Embargada, devendo ser republicada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70754 Nr: 1665-92.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:7295/Pr

 Intimar Patrono da parte requerida para se manifestar no presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72551 Nr: 2481-74.2015.811.0018

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rampim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Intimar Patrono da parte requerida para que se manifeste quanto a 

decisão proferida na data de 10.11.15, ref. 03, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72959 Nr: 2649-76.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que até a presente data não veio informação de 

pagamento do débito nos autos. Vista a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87143 Nr: 304-69.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena-SICREDI UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Sokano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem juntada de contestação nos autos. 

Vista a parte autora para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100410 Nr: 6891-10.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejaime Jesus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Intimar patrono do requerido para se manifestar sobre decisão nos autos 

abaixo transcrita.DECISÃO

Recebo os embargos à execução no efeito meramente devolutivo, nos 

termos do artigo 919, caput do CPC, porquanto não se vislumbra a 

incidência das hipóteses de suspensão.

INTIME-SE a parte embargada/exequente para apresentar manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920, I do CPC.

Apense-se aos autos Código 75352.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 86781 Nr: 116-76.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:MT0017762A

 Certifico e dou fé, que os presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC 

– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Juara – MT. Ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 162159/2018, e designado 

Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 04/05/2018, às 08hs00min. 

Certifico ainda que, com fundamento no enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97723 Nr: 5502-87.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides José Botelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora sobre a não juntada de contestação nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes
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 Cod. Proc.: 73429 Nr: 2879-21.2015.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS CARASSA - 

OAB:4223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho o pedido inicial e, na forma do art. 

226 § 6°, da CRFB, julgo procedente a presente ação para decretar o 

divórcio do casal ora litigante, julgando extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. A requerida voltará a usar 

o nome de solteira, qual seja Jovelina Bernardino.Custas serão suportadas 

pela requerente, suspensa a exigibilidade ante a AJG. Deixo de condenar 

a requerida nas verbas de sucumbência, uma vez que não opôs 

resistência à pretensão deduzida na petição inicial:“Tendo o réu sido 

declarado revel, não se justifica a condenação do autor na verba 

honorária, haja vista a inexistência de resistência à pretensão inicial”. 

(TJ/MT, 3ª Câmara Cível, recurso de apelação cível n. 47591/2003 - Classe 

II - 20 - Comarca de Diamantino/MT, Protocolo n. 47591/2003, Data de 

Julgamento: 04-8-2004, Exmo. Sr. Des. Rel. ORLANDO DE ALMEIDA 

PERRI).Transitada em julgado a sentença, expeça-se o competente 

mandado de averbação junto ao Cartório competente, arquivando-se, por 

conseguinte, o vertente feito.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68882 Nr: 722-75.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COIMBRA AGRONEGÓCIOS COMÉRCIO INSUMOS 

AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bertuol - Industria de Fertilizante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX PAULO DE SOUSA E SILVA 

- OAB:13965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Defiro a produção de prova testemunhal, conforme pugnado pela parte 

embargada, e para tanto DESIGNO a solenidade para a data de 22.05.2018 

às 14h30min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 2806-54.2012.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Retificadora Juara Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. S. Comercio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Dr. Adhemar de Brito Figueira Peres para que retire em cartório 

carta precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98194 Nr: 5729-77.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clecidia Fuhr Lubenow, Clecidia Fuhr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66023 Nr: 3065-78.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sait Abrasivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. R de Melo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA AMATES FRANÇA 

TRAMUJAS - OAB:44758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALESKA MACHADO 

MARTINS - OAB:18268

 Vistos etc.

Considerando que a embargante, devidamente intimada, não apresentou o 

rol de testemunhas no prazo legal, declaro a preclusão da produção da 

prova. Assim, cancelo a audiência outrora designada.

Venham os autos conclusos para sentença.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-60.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDLEIDE FERNANDES DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010002-60.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: EDLEIDE FERNANDES DA SILVA SOUZA REQUERIDO: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença (IDs: 8959625 e 10391027), INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 
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montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3.Altere-se registro dos autos para cumprimento 

de sentença. 4, Oportunamente tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-33.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

AUTO VIDROS E ACESSORIOS ELDORADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Considerando que há valor de caução depositado nos autos, promovo a 

INTIMAÇÃO da parte promovida Auto Vidros e Acessórios Eldorado para 

que efetive o levantamento a seu favor (indicando dados bancários para 

tanto), para que a baixa do protesto seja efetivada e obste nova inscrição 

por conta da revogação da liminar.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010176-69.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GIANA VANESSA MICHELETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010213-96.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010182-76.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010240-79.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010146-34.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010238-12.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010175-84.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GIANA VANESSA MICHELETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010239-94.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010217-36.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010199-15.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FELIPE BERGAMASCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FELIPE BERGAMASCHI OAB - PR84630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010474-95.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-57.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010580-62.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre os documentos juntados no ID 12982970.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010131-65.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIA SANTOS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-56.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FELIPE RODRIGUES SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010174-02.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA TONDIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PAIM LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010100-45.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010136-24.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010258-37.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010266-14.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010413-40.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010411-70.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010470-58.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010476-65.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010058-93.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010059-78.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010061-48.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010066-70.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010068-40.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010070-10.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010069-25.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010060-63.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUPIM DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI OAB - MT0012854A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010089-16.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito;

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010161-71.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

 

Audiência conciliação designada para 29/05/2018 09:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010376-47.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS GONCALVES DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ NORONHA MELO (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88696 Nr: 1049-49.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 DECISÃO

Colham-se as Contrarrazões no prazo legal. Após, independe de nova 

conclusão, remetam-se os autos a Turma Recursal para apreciação do 

Recurso.

CUMPRA-SE.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 100342 Nr: 6853-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAT, ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Marcio Teixeira da Fonseca - OAB:MT/8393-A, 

Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência da testemunha Daniela 

Salomão de Souza. Aguarde-se o retorno da carta precatória, e então, 

abram-se vista às partes para apresentar memoriais escritos no prazo 

sucessivo de 5 (cinco) dias. Declaro encerrada a instrução criminal. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104446 Nr: 242-92.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Henrique da Silva, Carlos Alexandre 

Santos Carrenho, Cleiton Belivacqua Dambroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA CHEREGATI SANCHES 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da Silva 

Inez de Almeida - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do acusado nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução 

processual.Dessa forma, designo o dia 3 de setembro de 2018, às 

14h00min, para realização da audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se os acusados e as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se a defesa dos réus.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 44/2018

 O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais, e:

 RESOLVE,

 Art. 1º - EXONERAR a servidora Katiele Carriel do cargo de assessora de 

gabinete I no gabinete do Juiz da 2ª Vara a partir de 25 de abril de 2018.
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 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos - Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se e cumpra-se.

Juína, 25 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 46/2018

 O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais, e:

 CONSIDERANDO que o servidor Franklin Joilson Alves Bastos, matrícula 

n.º 32574, Gestor Judiciário, lotado na segunda vara da Comarca, estará 

afastado para gozo de licença paternidade no período de 30 de abril a 20 

de maio de 2018 ,

 RESOLVE,

DESIGNAR a Servidora HELENA DOS SANTOS SOUZA, auxiliar judiciária, 

matrícula n.° 4980, como Gestora Judiciária Substituta, no período de 

30/04/2018 a 20/05/2018.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 27 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz Diretor do Foro

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUÍNA

DIRETORIA DO FORO

PORTARIA Nº 47/2018

 O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais, e:

 CONSIDERANDO que a Servidora ROSANE INÊS NOATTO, Auxiliar 

Judiciária, matrícula 6464, designada como Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, estará afastada para 

acompanhamento de tratamento de saúde em pessoa da família,

 RESOLVE,

DESIGNAR a Servidora ADRIANA FRANCISCA NETO, Analista Judiciária, 

matrícula n.° 24356, como Gestora Judiciária em Substituição no período 

de 02 a 10 de maio de 2018.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 02 de maio de 2018

 FABIO PETENGILL

 Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001174-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. T. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da designação 

da Audiência de Conciliação a ser realizada no CEJUSC no dia 24/5/18 às 

16hs, bem como para manifestar acerca do despacho proferido nos autos 

(identificação nº 12897593), no prazo de 5 (cinco) dias, para que esta 

secretaria proceda a citação/intimação da parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000975-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. R. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Designada Audiência de Conciliação a ser realizada no CEJUSC no dia 

21/6/2018 às 8h30min.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001548-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER ALLAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT19390/O (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001548-92.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: WELBER ALLAN DE 

OLIVEIRA, FABIANE VANUSA GOSSLER DE LIMA BUSCA E APREENSÃO 

VISTOS. Retornaram os autos do Egrégio Tribunal de Justiça de MT, a fim 

de que fosse executada a ordem emanada da Corte Recursal, sustando a 

decisão liminar concedida nos autos, para autorizar a busca e apreensão 

do veículo fiduciado, determinando sua restituição ao requerido. Portanto, 

a fim de dar cumprimento à determinação exarada, intime-se a instituição 

financeira para proceder a entrega ao requerido do veículo apreendido (ID 

12399784), no prazo de 5 dias, sob pena de caracterização de depósito 

infiel e fixação de multa cominatória à parte e à pessoa que ficou sob o 

encargo de zelar pelo veículo após a concessão da medida liminar ora 

sobrestada. Expeça-se o competente mandado de restituição. Ainda, 

intime-se o autor para, querendo, se manifestar sobre a contestação e 

documentos, no prazo legal. Às providências. Juína/MT, 27 de abril de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131756 Nr: 3650-07.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO OTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO JOSE DAS NEVES 

CORTEZ - OAB:OAB/SP 159.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO FLS. 21/23: "V I S T O S, Verifico que restam preenchidos os 

requisitos do art. 260 do CPC, portanto, para cumprimento do ato 

deprecado, DETERMINO: I. Com base no art. 883, do CPC, nomeio para o 

encargo o leiloeiro FLARES AGUIAR DA SILVA, leiloeiro público oficial, 

cadastrado junto ao PJMT, matriculado na JUCEMAT sob nº 019, com 

escritório estabelecido na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 

1836, Edifício Work Center, sala 607, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

Telefones para contato: (65) 3052 1433 (65) 99946 4717, e-mail: 

flares@dadivaleilões.com. O leiloeiro ora designado restará 

compromissado quando da sua intimação deste despacho. II. A Sra. 

Gestora deverá entrar em contato com o leiloeiro ora nomeado para que 

informe a data e horário para realização do leilão, o que deverá ser 

certificado nos autos. III. O leilão será eletrônico. IV. Caberá ao leiloeiro 

divulgar a realização do leilão nos meios típicos do mercado do respectivo 

bem (tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, 

redes sociais, etc.) informando o site da internet e o que mais necessário 

for para o leilão eletrônico. V. O leiloeiro nomeado está autorizado a: a) 

constatar a atual situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo para 

melhor divulgação do ato, valendo a cópia assinada deste como mandado 

de constatação; b)solicitar cópia integral dos autos à secretaria para 

providências quanto a realização do leilão; c) caso seja necessário, o 

leiloeiro poderá solicitar auxílio policial para o cumprimento de seus 

deveres junto ao bem a ser leiloado. VI. Considerando que o Juízo 
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Deprecante não fixou as condições para realização do ato (art. 880,§1º e 

art. 885, do CPC), aplico aquelas constantes nos art. 892 e art. 895, do 

CPC. VII. Intime-se o Executado do leilão por meio de seu advogado. Caso 

o Executado não tenha procurador constituído nos autos, será intimado 

por carta com aviso de recebimento destinada ao endereço constante no 

processo ou por mandado. Frustrados esses meios, o Executado será tido 

por intimado pela publicação do próprio edital de leilão (art. 889, §1º, do 

CPC). VIII. Intime-se ainda, o coproprietário, meeiro ou titular de outro direito 

sobre o bem (credor hipotecário, credor fiduciário, promitente comprador 

com contrato registrado na matrícula, etc.) por carta com aviso de 

recebimento dirigida ao endereço disponível no processo. Caso reste 

frustrada a intimação postal, deverão ser intimados por mandado ou carta 

precatória. IX. Poderão oferecer lances todas às pessoas físicas capazes 

e jurídicas legalmente constituídas, devendo o leiloeiro observar as 

restrições dos incisos do art. 890, do CPC. X. O lance mínimo admitido no 

leilão do bem em qualquer das datas será de 50% (cinquenta por cento) 

da avaliação, nos termos do art. 891, do CPC. XI. Arbitro a comissão do 

leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor do lanço vencedor. Caso reste 

suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou parcelamento da 

dívida, responderá o Executado pelas despesas do leiloeiro, que arbitro 

em 2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação. XII. Em caso do 

arrematante ou seu fiador não pagar o valor do lance no prazo 

estabelecido, perderá a caução em favor do Exeqüente (art. 897, do CPC), 

como poderá responder por eventuais indenizações pelo retardamento do 

leilão, que deverá ser refeito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46455 Nr: 81-76.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894, ODALGIR SGARBI JÚNIOR - OAB:11.130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Autos nº 81-76.2009.811.0025 (Cód. 46455)

EXEQUENTE: Contini e Cia Ltda. – Açometal

 EXECUTADO: Bom Lar Materiais de Construção Ltda - Epp

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Considerando que não foi promovida qualquer tentativa de constrição de 

bens do executado, indefiro o pedido de suspensão formulado pelo 

exequente às fls. 184.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 2 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 45490 Nr: 5264-62.2008.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Autos nº 5264-62.2008.811.0025 (Cód. 45490)

EXEQUENTE: Contini e Cia Ltda. – Açometal

 EXECUTADO: Bom Lar Materiais de Construção Ltda - Epp

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Considerando que não foi promovida qualquer tentativa de constrição de 

bens do executado, indefiro o pedido de suspensão formulado pelo 

exequente às fls. 161.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 2 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54630 Nr: 968-26.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA. - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894, ODALGIR SGARBI JÚNIOR - OAB:11.130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Autos nº 968-26.2010.811.0025 (Cód. 54630)

EXEQUENTE: Contini e Cia Ltda. – Açometal

 EXECUTADO: Bom Lar Materiais de Construção Ltda - Epp

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Considerando que não foi promovida qualquer tentativa de constrição de 

bens do executado, indefiro o pedido de suspensão formulado pelo 

exequente às fls. 17.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 2 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 46877 Nr: 1361-82.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA. LTDA. - AÇOMETAL, GILMAR LUIZ 

DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM LAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Autos nº 1361-82.2009.811.0025 (Cód. 46877)

EXEQUENTE: Contini e Cia Ltda. – Açometal

 EXECUTADO: Bom Lar Materiais de Construção Ltda - Epp

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 VISTOS.

Considerando que não se esgotaram os meios de busca de constrição de 

bens do executado, indefiro o pedido de suspensão formulado pelo 

exequente às fls. 72.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para dar prosseguimento no 

feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Às providências.

Juína/MT, 2 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111703 Nr: 3459-30.2015.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON JOSÉ SERPA GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Autos n°: 3459-30.20158.811.0025 - Código 111703

Embargante: Estado de Mato Grosso

Embargado: Welinton José Serpa Gil

 V I S T O S,

 Cuida-se de Embargos à Execução aviado pelo Estado de Mato Grosso 

em face Welinton José Serpa Gil, alegando excesso à execução na 

quantia de R$ 784,88 e que o valor que correto seria R$ 21.150,39.

À fl. 10, consta certidão de que a petição inicial não foi materializada no 

dia do recebimento (07.10.2015) por equívoco do setor competente.

Intimado o Embargante para manifestar se havia interesse no 

prosseguimento do feito, informou que como o valor divergente não é 

substancial e em atenção do princípio da celeridade processual pugnou 

pela extinção do feito.

À fl. 15 o Embargado requereu o arquivamento da demanda, em razão do 

desinteresse manifestado à fl. 14.

Eis o relato do que importa.

D E C I D O

Havendo pedido de desistência da ação pelo Embargante e inexistindo 

oposição do Embargado, homologo por sentença a desistência formulada, 

nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no prosseguimento do 

feito.

Isento de custas.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Transitado em julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 27 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129613 Nr: 2261-84.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 .Doutro modo, afirma a embargada que não conhece e nem reconhece 

esse tal contrato de honorários, assinalando, ainda, que não teria o 

causídico/embargante prestado o serviço contratado, tendo simulado um 

acordo judicial espúrio, que provocaria prejuízos a ela.São esses os 

pontos controvertidos e é sobre eles que recai o ônus probatório de parte 

a parte, que conhecem e tem pleno conhecimento dos fatos processuais, 

e não indicaram outras provas a produzir, por desleixo processual delas, 

não havendo qualquer razão em se reivindicar a anulação/cancelamento 

do ato instrutório, por mera filigrana formalista.Aponte-se, ainda, que não 

há dever algum do juízo em intimar a parte pessoalmente para 

comparecimento à audiência, bastando que ela esteja ciente do ato e das 

consequências de sua eventual ausência, o que, aliás, foi bem registrado 

na audiência anteriormente realizada, não socorrendo à embargada 

qualquer afirmação de cerceamento de defesa, já que seu depoimento 

pessoal havia sido pedido muito antes e ela não se apresentou ao ato, por 

vontade própria.Destaque-se que a notificação pessoal não se refere ao 

ato de comparecer e sim à ciência da consequência jurídica do não 

comparecimento, ex vi do que preconiza o art. 385 do NCPC.Desse modo, 

saneado o feito, esclarecidos os pontos controvertidos, afastada qualquer 

hipótese de nulidade procedimental, intime-se, novamente, as partes do 

ato decisório, para que não aleguem desconhecimento sobre a 

manutenção da audiência instrutória, bem como proceda-se com a 

condução coercitiva das testemunhas arroladas e faltantes no ato 

anterior.Alerto, ainda, a Secretaria da Vara para que dê cumprimento à 

ordem de fl. 153, quanto aos ofícios ao Tribunal de Ética e Disciplina _ TED, 

da OAB/MT, acerca do comportamento do causídico em audiência, bem 

como da determinação de fl. 169, sobre o direito de vistas da parte 

embargada, acerca das provas documentais coligidas pelo embargante, 

certificando-se se houve publicação nesse sentido e se as partes tiveram 

acesso ou manipularam os autos após tal decisão.Publique-se

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110949 Nr: 3034-03.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR FERREIRA LIMA, TATIANE DE OLIVEIRA 

CAZAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGOL, ESTADO DE MATO GROSSO, HERMES 

LOURENÇO BERGAMIM, PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA-MT, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, LUIZ PAULO RODRIGUES TIEPO - ESTAGIÁRIO - 

OAB:14912 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, recolher as custas e 

despesas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1237 Nr: 5349-87.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL BENEFICÊNCIA JUÍNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FERRAGISTA COM. E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, DÁRIO HERNANDES BARROS, LUDOVINA HERNANDES BARROS, 

DALTON HERNANDES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO Ante a inércia da Exequente, determino a remessa dos autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Exequente, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento quando 

houver situação que o justifique. Às providências. Juína/MT, 5 de fevereiro 

de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109169 Nr: 2174-02.2015.811.0025

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO DIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - , 

QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEBER JUABRE JUNIOR - 

OAB:122143/SP, JOÃO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - OAB:136.837/SP, 

RAFAEL CERQUEIRA SOEIRO DE SOUZA - OAB:68450, RENATA SOUSA 

DE CASTRO VITA - OAB:OAB/BA 24.308, SEVERINO JOSÉ DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/SP 180.701, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - 

OAB:OAB/SP 173.351

 INTIMEM-SE AS PARTES ACERCA DA SEGUINTE DECISÃO: "DESPACHO. 

Vistos, etc. Sem prejuízo de eventual julgamento imediato do mérito, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se 

pretendem a produção de outras provas, indicando, em caso positivo, a 

PERTINÊNCIA e o OBJETIVO de sua realização, sob pena de preclusão. 

Havendo postulação de produção de prova testemunhal, as partes 

deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, providência essa que visa 

concretizar a duração razoável do processo e a economia processual. 
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Após, certifique-se e volte-me concluso.Às providências."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 4149 Nr: 94-90.2000.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ELOY BIELIK PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Intime-se as partes para manifesta, no prazo legal, acerca dos cálculos 

apresentados às fls. 326/329.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121050 Nr: 2022-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETALLAS PERFUMARIA LTDA ME, ADELINA 

MOREIRA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE QUANTO A CERTIDÃO DE FL. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99598 Nr: 985-23.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. Indefiro o pedido de 

fl.105, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes, dos seus bens e 

rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. 

Nessa toada:

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído. (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011). Outrossim, 

considerando que a citação é pressuposto de existência da relação 

processual, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos o novo endereço do requerido, sob pena de extinção 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo (art. 485, IV, NCPC). Às providências.

Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122536 Nr: 2942-88.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIEDES CANABARRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA VALQUIRIA MENDES DA SILVA, 

EDUARDA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos em correição. O advogado de Doriedes Canabarra 

Santos informou à fl. 14 que renunciou a todos os mandatos que lhe foram 

outorgados. Embora o referido advogado tenha juntado aos autos o 

comunicado de renúncia (fls. 14), não restou devidamente comprovado 

que tal comunicado tenha sido infrutífero. Portanto, intime-se o advogado 

subscritor da manifestação de fl. 14, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos que comunicou (ou ao menos tentou comunicar) a 

renúncia ao respectivo mandante, conforme determina o artigo 112, NCPC. 

Às providências. Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118380 Nr: 469-32.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMAR CURZEL, DIONE MARCIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE QUANTO A CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE 

FL. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119836 Nr: 1315-49.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 "DESPACHO Vistos em correição. INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa de 

fl. 29 e requerer o que entender por direito. Às providências. Juína/MT, 23 

de março de 2018."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 47142 Nr: 1666-66.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSP, CSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573

 "DESPACHO.Vistos em correição.INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa de fl. 

165V e requerer o que entender por direito.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94039 Nr: 2233-58.2013.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO FERNANDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JOSÉ LUI, EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "VISTOS EM CORREIÇÃO. 1. Estes autos foram correicionados e estão 

em devida ordem2. No mais, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender por direito. Às providências. 

Juína/MT, 23 de março de 2018."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118773 Nr: 703-14.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MOREIRA, JOÃO ANTUNES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. DEFIRO o pedido de 

penhora online à fl. 94. [...] 3. Caso a pesquisa BACENJUD tenha resultado 

negativo, intime-se a exequente para requerer o que entender por direito, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. [...] Às 

providências. Juína/MT, 15 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 35436 Nr: 55-49.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DA SILVA PEREIRA DE SOUZA, GILSON PEREIRA 

DE SOUZA, GILMAR PEREIRA DE SOUZA, PATRICIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DOMINGUES VIEIRA, OSCAR 

AUGUSTO DOMINGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE SOUSA - 

OAB:MT/6316-A

 "DESPACHO.Vistos em correição.Intime-se a Exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo provisório.Decorrido o prazo, se nada for 

indicado ou requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório até 

manifestação da parte interessada, excluindo-o do Relatório Estatístico, 

mas sem baixa no Cartório Distribuidor. Às providências".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108471 Nr: 1793-91.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 "Vistos etc.Tendo em vista o teor do acórdão acostado às fls. 112/115-v, 

DETERMINO o arquivamento dos autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113555 Nr: 4800-91.2015.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA NOGUEIRA CORRÊA, IRACEMA ALVES DA 

COSTA, MARIZA PEREIRA DA SILVA, HÉLIO VIEIRA DOS SANTOS, 

JEFERSON ANDRE GRISANG, JANDIRA DE FREITAS MOREIRA, JOSÉ 

CABRAL DE MELO, JOSE MANOEL SILVA, JULIA VIEIRA DOS SANTOS, 

ADRIANA TOMAZ MAGALHÃES FERREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos em correição. Enumerem-se corretamente as folhas 

dos autos (a partir da fl. 174). Empós, intime-se a parte autora para no 

prazo legal, querendo, impugnar a contestação ofertada pelo requerido. 

Às providências. Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120802 Nr: 1885-35.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE ABREU DEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA.Vistos etc.Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO 

em face de ANTÔNIO CARLOS DE ABREU DEOTTI.Inicial e documentos às 

fls. 04/25.Despacho inicial às fls. 27/27-v.Petição do exequente 

requerendo desistência às fls. 48/48-v.É o relatório. Fundamento e 

decido.Compulsando os autos verifico que o exequente manifestou-se 

requerendo a desistência da ação (fls. 48/48-v), motivo pelo qual a 

extinção do processo é medida que se impõe.O art. 485, inciso VIII, do 

CPC, dispõe que:“O juiz não resolverá o mérito quando:(...)VIII – homologar 

a desistência da ação;” (grifo nosso)Dessa forma, diante do requerimento 

de desistência da parte autora do presente processo, outra alternativa 

não resta senão a extinção do feito.DISPOSITIVOAnte ao exposto e por 

tudo que dos autos constam, HOMOLOGO a desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 90, do CPC.Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 85223 Nr: 5768-63.2011.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES E CARVALHO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA.Vistos etc.Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por HSBC 

BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em face de MORAES E 

CARVALHO LTDA-ME.Inicial e documentos às fls. 05/84.Despacho inicial à 

fl. 86.Petição do exequente requerendo desistência à fl. 183.É o relatório. 

Fundamento e decido.Compulsando os autos verifico que o exequente 

manifestou-se requerendo a desistência da ação (fl. 183), motivo pelo qual 

a extinção do processo é medida que se impõe.O art. 485, inciso VIII, do 

CPC, dispõe que:“O juiz não resolverá o mérito quando:(...)VIII – homologar 

a desistência da ação;” (grifo nosso)Dessa forma, diante do requerimento 

de desistência da parte autora do presente processo, outra alternativa 

não resta senão a extinção do feito.DISPOSITIVO Ante ao exposto e por 

tudo que dos autos constam, HOMOLOGO a desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.Condeno a parte autora ao 
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pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 90, do 

CPC.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 102457 Nr: 3338-36.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA MARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 INTIME-SE A PARTE AUTORA DA SEGUINTE DECISÃO: "Vistos 

etc.Intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

cálculo atualizado do débito.Após, venham-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 96288 Nr: 4681-04.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES COSTA, AMOS LEITE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRACI DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, 

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA - OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos em correição. Intimem-se os apelados para 

apresentarem contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 

1º, NCPC), tendo em vista que com o advento do NCPC, os autos serão 

remetidos ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade, nos 

termos do § 3º do art. 1.010. Caso os apelados interponham apelação 

adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (artigo 1.010, 

§ 2º, NCPC). Após, cumpridas as formalidades acima expostas, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com 

as homenagens de estilo. Às providências. Juína/MT, 20 de janeiro de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58200 Nr: 4490-61.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA UNIÃO - INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OSMAR BIZARELLO 

KROLOW - OAB:18010/E, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A

 INTIME-SE A PARTE AUTORA DA SEGUINTE DECISÃO: " Vistos em 

correição.Intimem-se os apelados para apresentarem contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 1º, NCPC), tendo em vista que 

com o advento do NCPC, os autos serão remetidos ao tribunal 

independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do § 3º do art. 

1.010.Caso os apelados interponham apelação adesiva, intime-se o 

apelante para apresentar contrarrazões (artigo 1.010, § 2º, NCPC).Após, 

cumpridas as formalidades acima expostas, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as homenagens de 

estilo.Às providências".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 88637 Nr: 2755-22.2012.811.0025

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO STUHLER, JANDIR ANTONIO DAL BERTO, 

ALMIR JOSÉ BASSÉGIO, JUAREZ ANTONIO CIVIDINI, HILTON CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9256, YOUSSEF 

SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 INTIME-SE A PARTE REQUERIDA ACERCA DA SEGUINTE DECISÃO: " 

Vistos em correição.Nos termos do artigo 1.023 do NCPC, INTIME-SE o 

Embargado para manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração 

opostos às fls. 165/168.Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me 

concluso.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 94663 Nr: 2901-29.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A- SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MZA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA - ME , MARCIO ZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos em correição. DEFIRO parcialmente o 

pedido de penhora online à fl. 147.

1. Portanto, determino que seja realizada a penhora on-line, via sistema 

BACENJUD, nas contas e aplicações financeiras dos executados MZA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME, pessoa jurídica inscrita 

no CNPJ. sob o nº 10.750.897/0001-24 e MÁRCIO ZATTI, pessoa física 

inscrita no CPF sob o n°. 914.678.020-34 até o montante de R$ 267.561,65 

(duzentos e sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e 

sessenta e cinco centavos), em favor do exequente.

 2. Vindo informação positiva, lavre-se termo de penhora com o depósito 

do valor em conta à disposição deste Juízo, bem como informe o 

Departamento de Depósitos Judiciais quanto aos valores bloqueados, 

conforme preceitua o artigo 7º, §1º da Resolução 015/2012 do Tribunal 

Pleno do TJ/MT. 3. Caso a pesquisa BACENJUD tenha resultado negativo, 

intime-se a exequente para requerer o que entender por direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da ação. 4. Por outro lado, se a 

medida obtiver resultado positivo, intimem-se ambas as partes para 

manifestarem-se sobre a minuta de bloqueio no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências. Juína/MT, 15 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122601 Nr: 2992-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ALVES DE ALMEIDA, CARLOS GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, ISAIAS ALVES DOS SANTOS, ALINE RIBEIRO, RAYANE 

EDUARDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIO RODRIGUES MARTINS SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos em correição. INTIME-SE o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça de fl. 80 

e requerer o que entender por direito. Às providências. Juína/MT, 23 de 

março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53921 Nr: 5708-61.2009.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAL, ML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA DE BRITO BATISTA - 

OAB:21950, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos em correição. INDEFIRO o pedido de f. 79, tendo em 

vista que penhora dos veículos em nome do executado já foram 

realizadas, conforme comprovante de inclusão de restrição veicular à 

fl.72. Intime-se a exequente para manifestar-se sobre a minuta de bloqueio 

no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Juína/MT, 23 de março de 

2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 121739 Nr: 2473-42.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLINHOS ANTONIO THUMS, SIRLENE 

FATIMA DE OLIVEIRA THUMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, REBOUÇAS COMÉRCIO INDÚSTRIA DE SAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA COELHO - 

OAB:3542/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO 

JÚNIOR - OAB:4259

 "DESPACHO.Vistos em correição.INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa de 

fl. 88 e requerer o que entender por direito. Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 122145 Nr: 2701-17.2016.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANE DE BRITO BATISTA - 

OAB:21950/0-MT

 "DESPACHO Vistos em correição. Intime-se a parte autora para no prazo 

legal, querendo, impugnar a contestação de fls. 38/41.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 

Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 123557 Nr: 3593-23.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANTONIO LEÃO SOUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA QUEIROZ DE 

ALBUQUERQUE - OAB:14.795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a advogada da parte autora para manifestar, no prazo legal, 

informando endereço para cobrança das Custas Judiciais do referido 

processo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 3837-59.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A BONITATT BOUTIQUE LTDA, ELIANE 

MERIZIO JORGE ZEFERINO, CINARA CRISTINA JORGE FAITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEORGIA PINTO DIAS LEITE - 

OAB:10298/MT

 "VISTOS EM CORREIÇÃO. ESTES AUTOS FORAM CORREICIONADOS E 

ESTÃO EM DEVIDA ORDEM. INTIME-SE O EXECUTADO, NA PESSOA DE 

SEU ADVOGADO (FL. 45)ACERCA DA SENTENÇA PROFERIDA ÀS FLS. 

51/54. EMPÓS, CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVE-SE 

COM AS BAIXAS NECESSÁRIAS E CAUTELAS DE ESTILO. ÀS 

PROVIDÊNCIAS".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106377 Nr: 765-88.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNMDS, NIM, RNM, NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:20101/A-MT, JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - OAB:12214/MT, LUÍS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT, PEDRO JORGE DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO.Vistos em correição.INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a GIA ITCMD completa, conforme 

requerido à fl. 115.Com a juntada, abra-se vista à Fazenda Pública 

Estadual.Às providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 112736 Nr: 4035-23.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARCIO MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAES - Departamento de Água e Esgoto 

Sanitário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:20.781 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 "DESPACHO.Vistos em correição.Intime-se a parte autora para no prazo 

legal, querendo, impugnar a contestação de fls. 57/73. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso.Às providências".

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132761 Nr: 4309-16.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA APARECIDA MUNARI, MAICON 

DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 Vistos, No caso, não foi concedido à ré o direito de recorrer em liberdade, 

já que o regime inicial fixado é compatível com a prisão e a gravidade in 

concreta do delito demonstra o risco à garantia da ordem pública a exigir a 

permanência da custódia da ré, razão por que foi mantida sua prisão pelas 

razões já constantes nas decisões de fl. 118-119 e 150/151. Ocorre que 

sobreveio a lume a tão decantada decisão da Suprema Corte, em sede de 

habeas corpus coletivo nº 143.641, na qual a 2ª Turma daquele Areópago 

entendeu que o estado de coisas inconstitucional em que se encontram os 

presídios públicos, especialmente no aspecto humano e estrutural, permite 

a ilação de que a hipótese do art. 318 do CPP deve ser regra e não 

exceção para as presas em estado gravídico e/ou no exercício da 

maternidade infantil. Nesse diapasão, é necessário analisar se a hipótese 
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versanda se amolda ao writ coletivo deferido pela Suprema Corte, porque 

se é cediço que a regra deve ser a prisão domiciliar em substituição às 

cautelares prisionais, também é preciso registrar que o próprio decisum 

entendeu ser necessária a análise, caso a caso, das situações de 

exceção, elencadas como sendo: (a) crimes cometidos com grave 

ameaça ou violência à pessoa; (b) crimes perpetrados contra os próprios 

descendentes; (c) situações anômalas, que revelem periculosidade 

intensa ou perigo de periclitação da ordem pública. No caso em tela, a 

condenação da acusada, em primeiro grau, ainda que pendente de 

recurso, tem como crime-base o delito do art. 157, § 3º do CP, isto é, 

latrocínio, consumado, em concurso de agentes e com requintes de 

extrema crueldade (a vítima foi espancada a pauladas, pedradas, levou 

uma facada no pescoço desferida pela ora requerente e ainda teve seu 

corpo queimado pelo fogo ateado por todos os agentes), o que estampa, a 

não mais poder, que se acha ela enquadrada na exceção elencada na 

decisão que embasou o pedido de liberdade. Ante o exposto, MANTENHO 

a prisão da ré e, por consequência, INDEFIRO o pedido da Defesa. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130618 Nr: 2919-11.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ALMEIDA DA SILVA, EDERSON 

BARANOSCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT, JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa em 

audiência, alegando, em síntese, excesso de prazo para formação da 

culpa, sobre o que o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao 

pleito.

Muito bem.

Situando a questão, noto que a instrução criminal já se encerrou, restando 

apenas as alegações finais pelas partes.

Nesse toar, tenho que não há falar em excesso de prazo, forte na Súmula 

52 do STJ, in verbis:

“Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de 

constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)”

Ante o exposto, considerando que a sentença já se avizinha, só 

aguardando as alegações finais, MANTENHO a prisão preventiva dos 

acusados e, por consequência, INDEFIRO o pedido da Defesa.

No mais, REMETA-SE às partes para alegações finais, conforme já 

determinado anteriormente e CONCLUSOS para sentença, oportunidade 

em que será revisitada a prisão de todos os acusados.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135317 Nr: 8-89.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE DA SILVA MARQUES, UANDERSON 

COUTINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 “[...] Por outro lado, quanto ao indiciado Uanderson, tenho que a prisão 

preventiva faz-se necessária, isso porque, embora a quantidade da droga 

seja pouca, há notícia de que ele estaria traficando na cidade, cenário que 

se for comprovado evidencia seu risco concreto à ordem pública, na 

medida em que estaria reiterando conduta criminosa, tanto que ostenta 

histórico de dois crimes na cidade de Sorriso-MT, um por crime de ROUBO 

(Código n. 130458) e outro por crime de RECEPTAÇÃO (Código n. 

151713), este, aliás, em fase executiva. Ante o exposto, DETERMINO: [...] 

2) CONVERTO o flagrante de UANDERSON COUTINHO DA SILVA em 

PRISÃO PREVENTIVA, fundamentada na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, 

razão por que RECOMENDO-O na prisão em que encontra. ALIMENTE-SE 

no BNMP. COMUNIQUE-SE o Juízo Criminal da Comarca de Sorriso para 

conhecimento desta decisão e eventual influência no PEP n. 151713. 

SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.”INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 4190-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, MAILSON 

JOSÉ DE SOUZA, JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES, PEDRO JUNIOR 

SIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950/0-MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

1. Na forma do art. 581, IV, do CPP, RECEBO os recursos em sentido 

estrito interpostos pelas partes.

2. INTIMEM-SE os apelantes para suas razões.

3. Após, VISTA aos apelados para contrarrazões e CONCLUSOS.

4. No mais, diante do pleito de liberdade provisória formulado pelo acusado 

Pedro Junior Siara, VISTA ao Ministério Público para manifestar e 

CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106741 Nr: 963-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Certifico que, tendo em vista que a audiência foi redesignada para o dia 

13/05/2018, faço estes autos conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137434 Nr: 1508-93.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDDTVDCDJ-MG, FB, AVP, CFDF, MDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos, Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado por 

ELIZANGELA APARECIDA MUNARI, sob argumento de que possui 5 

(cinco) filhos menores, segundo afirma, dependeria diretamente da 

genitora para sua sobrevivência e para os cuidados gerais. O Ministério 

Público manifestou-se de modo contrário ao pleito. (...) No caso em tela, 

observo por meio da farta prova colhida durante as investigações, 

inclusive de interceptação telefônica carreada aos autos, que a indiciada 

aparenta integrar organização criminosa que atua e comanda o tráfico de 

drogas nesta Comarca, o que estampa, uma diretriz de excepcionalidade/ 

anormalidade dos ilícitos atribuídos a ela, justificando ao menos neste 

instante tão inicial das investigações, a manutenção da decisão 

segregacional. Ante o exposto, MANTENHO a prisão da ré e, por 

consequência, INDEFIRO o pedido da Defesa. CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa. CUMPRA-SE.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227921 Nr: 705-60.2015.811.0011
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Alves Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Laranja, Maria Aparecida 

Piovezan Laranja, Jose Roberto Laranja, João Carlos Laranja, Marli 

Aparecida Laranja Moreira, Antonio Laranja, Ana Maria Laranja de 

Miranda, Robson Ribeiro Laranja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 705-60.2015 .811.0011 Código 227921

ESPÉCIE: Ação de adjudicação

 PARTE REQUERENTE: Valdomiro Alves Cardoso

PARTE REQUERIDA: Espolio de Jose Laranja e outros

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espólio de José Laranja, Cpf: 

07679335168, Rg: 097.237 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Rua Samambaia - Chácara Olhos D'água, Bairro: Jardim Padre 

Paulo, Cidade: Cáceres-MT e Representante (requerido): Maria Aparecida 

Piovezan Laranja, Cpf: 04373634149, Rg: 097.151 SSP MT Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: Rua das Samambaia, Chácara Olho D´água, 

Bairro: Jardim Padre Paulo, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 2.285,10( Dois mil duzentos e oitenta e cinco 

Reais e dez centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 27 de abril de 2018.

 Edmilson Barbosa da Silva

 Gestor Adm 3

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 5002-42.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Barbosa Garcia Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o Procurador da parte autora para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de intimação das partes requeridas, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245948 Nr: 1075-68.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Credito, Financeiro e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Tolo de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o Procurador da parte autora para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de intimação das partes requeridas, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245316 Nr: 717-06.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Assim, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do feito, bem como a análise das provas a 

serem produzidas.Tendo em vista que não se afigura possível a 

conciliação entre as partes, face ao fato de cuidar-se de renhida batalha 

judicial, em que paira discussão sobre direitos indisponíveis, não passíveis 

de transação, com esteio no art. 357 do Código de Processo Civil c/c art. 

17, §1º da Lei Federal 8.429, de 8 de junho de 1992, deixo de realizar a 

audiência de conciliação e passo desde já a sanear o feito, visando, 

assim, imprimir maior celeridade ao processo. Inexistindo preliminares a 

serem enfrentadas e tampouco nulidades a serem declaradas ou 

irregularidades, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, 

sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da 

demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da 

presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, 

depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 

e 485, VI do CPC, não havendo se falar em carência da ação e tampouco 

em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC). Desta 

feita, DECLARO o feito saneado. Pela própria natureza da demanda, fixo 

como questão controvertida a prática de ato improbo por parte do 

requerido, bem como se houve dolo ou culpa. Defiro a produção de prova 

documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e 

depoimento pessoal do requerido, em virtude do que designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de junho de 2018, às 14h00min. As 

partes deverão apresentar rol testemunhal com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, conforme art. 357, § 4º e 450, ambos do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de preclusão.A parte requerida deverá trazer as 

testemunhas que serão ouvidas na solenidade. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo e providenciando o necessário. Mirassol D’Oeste - MT, 16 de 

abril de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245316 Nr: 717-06.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Autos n. 717-06.2017.811.0011 (Código: 245316)

 Vistos.

De pronto, ATENTE-SE a Secretaria de Vara quanto à prioridade de 

tramitação do presente feito, nos termos do Provimento nº 50/2008 – 

CGJ/MT.

No mais, NOTIFIQUE-SE o demandado para oferecer manifestação por 

escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei nº 

8.429/1992.

Incontinenti, consoante preceitua o art.17, §3º, da Lei nº 8.429/1992, 

INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador Geral, para 

manifestar eventual desejo de integrar o polo ativo da lide.

Com o transcurso do prazo, CERTIFIQUE-SE.

Após, voltem-me CONCLUSOS para decisão de recebimento ou rejeição 

da petição inicial e análise do pleito liminar.
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CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 184518 Nr: 1756-77.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aloisio de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão de fls. 143, em que informa que os 

alvarás de n° 382371-5/2018 e 385189-3/2018 foram cancelados, bem 

como o documento de fl. 144 consta que o valor fora devolvido para conta 

judicial de origem, defiro o pleito de fl. 240, devendo à Gestora Judicial 

expedir novo alvará para levantamento dos valores vinculados aos autos, 

contendo os dados bancários corretos do requerente.

Após, intime-se o requerente para que preste contas acerca dos 

fármacos adquiridos, no prazo de até 30 (trinta) dias, inclusive, com a 

juntada da nota fiscal, sob pena de indeferimento de eventuais pedidos de 

bloqueios posteriores, bem como responsabilização nas searas civil e 

criminal.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.

Empós, conclusos.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Mirassol D’ Oeste/MT, 27 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257166 Nr: 555-74.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Gustavo Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do requerente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 27, cujo o teor transcrevo: C E R 

T I D Ã O Certifico eu, infra-assinado, que deixei de dar cabal cumprimento 

ao Mandado de Citação, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol 

D’Oeste - MT, extraído dos autos do Código de nº.257166, onde figura 

como Parte Ré – WESLEY GUSTAVO CAETANO, em virtude de que a Rua: 

Araputanga não pertence a esta cidade ou comarca, onde constatei que o 

referido endereço pertence a cidade de Indiavaí – MT, comarca de 

Araputanga-MT, como consta no Contrato as fls. 14 onde o 

CEP-78.295-000 e nas fls. 16 verso que consta a Notificação Extrajudicial 

que segue anexo, o endereço é na cidade de Indiavaí – MT. Sendo assim, 

devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido 

é verdade e damos fé. Mirassol D'Oeste-MT, 24 de abril de 2.018. 

Reginaldo Pereira Fassaluci, Oficial de justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 28 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257778 Nr: 830-23.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Henrique Ferreira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do requerente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 34, cujo o teor transcrevo: C E R 

T I D Ã O Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de 

Citação, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, 

extraído dos autos do Código de nº.257778, onde figura como Parte Ré – 

FABIO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS, dirigi-me ao endereço 

mencionado nos autos, sendo lá, não foi possível Proceder com a 

Apreensão do Bem indicado no Mandado em virtude de varias diligencias 

ao endereço e em outros a mesma não foi localizado, em ato continuo 

dirigi-me a residência da Parte Ré que me informou que o Veiculo havia 

sido vendido para que o comprador desse continuidade no pagamento, 

mas ficou sabendo que isso não aconteceu e que não sabe onde o 

veiculo se encontra neste momento, estando em local incerto e não 

sabido. Certifico ainda que em seguida Citei-o do inteiro teor do presente 

mandado e que após a leitura do mesmo exarou seu ciente e aceitou a 

contra fé que lhe ofereci como consta em mandado anexo. Sendo assim, 

devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. Locomoção 

a Receber: R$200,00 (Duzentos Reais). O referido é verdade e damos fé. 

Mirassol D'Oeste-MT, 24 de abril de 2.018. Reginaldo Pereira Fassaluci, 

Oficial de justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 28 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248464 Nr: 2311-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanete Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do requerente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 36, cujo o teor transcrevo: 

Certifico, eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao 

respeitável mandado da MMª. Juíza de Direito da Primeira Vara desta 

comarca de Mirassol D’Oeste-MT, extraído dos autos supra, que me dirigi 

na Eliezer Dias, 168 – Bairro Mutirão, e ali, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER 

A INTIMAÇÃO da requerida VANETE ALVES DA SILVA, devido não 

encontra-la, pois fui informado pela Sra. Sra. Silvana Oliveira, residente a 

02 (dois) meses nesse endereço, que não conhece a requerida. Certifico, 

outrossim que me diligenciei na João Ferreira Moraes,126 - Cohab 

Juruena, e ali, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO da requerida 

VANETE ALVES DA SILVA, devido não encontra-la, pois constatei que a 

casa está fechada, logo, me dirigi na casa de número 116 (ao lado), e fui 

recebido pelo Sr. Cristiano Prado, residente a 11 (onze) anos, na casa de 

número 116, e este me informou que a requerida se mudou a 

aproximadamente 03 (três) meses, mas não deixou endereço. Certifico, 

finalmente que a parte autora não efetuou o pagamento da diligencia, e 

para dar cumprimento ao mandado foram efetuadas 02 (duas) diligencias 

nesta cidade, portanto, REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte autora para 

efetuar o ressarcimento de 02 (duas) diligencias no valor de R$ 50,00 

(Cinquenta Reais), a favor deste servidor. O referido é verdade e dou fé. 

Tapurah-MT, 26 de abril de 2018. Antonio Marcio da Silva, Oficial de 

Justiça

 Mirassol D’Oeste – MT, 28 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8761 Nr: 929-86.2001.811.0011

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 515 de 846



 PARTE(S) REQUERIDA(S): OV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do requerente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 216, cujo o teor transcrevo: 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, não foi possível 

a Intimação de OSMAR VIEIRA, em virtude da não localização de seu 

paradeiro, sendo que este é policial militar aposentado há muitos anos e 

reside em Cáceres, sem mais endereços. Dou fé. Mirassol D'Oeste, 23 de 

abril de 2018. Wilson José Pereira, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 28 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254815 Nr: 5524-69.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maykeel Vinicios Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Castilho Gomes, Francisco José da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do requerente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 29, cujo o teor transcrevo: C E R 

T I D Ã O Em cumprimento ao Mandado de Execução, nos autos supra, 

diligenciei nos dias 22/02, 05, 13, 21 e 29/03, 09, 17 e por fim no dia 

25/04/2018, na Rua Nilma Pereira Leite n. 869, Centro, nesta cidade e 

DEIXEI DE CITAR os devedores MARLI CASTILHO GOMES e FRANCISCO 

JOSÉ DA COSTA, em virtude de não tê-los encontrado, em todas as 

diligências realizadas a residência encontrava-se fechada (casa toda 

murada de cor bege e verde e com interfone), as quais se tornaram 

infrutíferas, sendo assim, passei, a saber, sobre o paradeiro dos 

devedores, indaguei os vizinhos o Srº Osvaldo bem como a Srª Maria 

Helena e ambos disseram que os devedores raramente permanecem na 

residência, tendo em vista que são proprietários rurais na região do 

Município de Porto Esperidião e lá permanecem por muito tempo. Desta 

forma, em virtude de não tê-los encontrado, passei a cumprir o disposto 

do artigo 830 do Código de Processo Civil, a procura de bens em nome 

dos devedores para proceder ao arresto e não encontrei bens. Não foi 

possível diligenciar no DETRAN local em virtude dos termos do Ofício n. 

409/2016/AGD/DETRAN/MT, de 10 de Março de 2016, que transcrevo: 

“solicitação de informações pessoais e patrimoniais de terceiros que 

encontra em nosso banco de dados, só serão fornecidos mediante ofício 

ou intimação”. No mesmo sentido não foi possível realizar diligências no 

CRI local em virtude da necessidade de recolhimento de taxas para 

realização de buscas. Realizada as diligências, devolvo a Central de 

Mandados. Dou fé. Mirassol D’Oeste, 25 de abril de 2018. Mário Rodrigues 

Lima Júnior, Oficial de Justiça

 Mirassol D’Oeste – MT, 28 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234970 Nr: 133-70.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Clementino da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Luciana Costa Pereira - OAB:17.498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francielly A. Storti Assunção 

- OAB:21.240

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 91, cujo o teor transcrevo: C E R 

T I D Ã O Em cumprimento ao Mandado de Penhora, nos autos supra, 

diligenciei nos dias 10, 16 e 25/04/2018, na Rua 28 de Outubro n. 3.082, 

Centro, nesta cidade e NÃO OBTIVE ÊXITO NA PENHORA do bem descrito 

no mandado em virtude que não encontrei, obtive informações no local que 

o devedor encontra-se viajando para o Norte do Estado e ali não 

souberam informar o paradeiro do referido bem. Realizada as diligências, 

devolvo a Central de Mandados. Dou fé. Mirassol D’Oeste, 26 de abril de 

2018. Mário Rodrigues Lima Júnior, Oficial de Justiça

 Mirassol D’Oeste – MT, 28 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247627 Nr: 1932-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Silvio Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado do exequente para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão de fls. 43, cujo o teor transcrevo: C E R 

T I D Ã O Certifico eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de 

Execução, expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, 

extraído dos autos do Código de nº.247627, onde figura como Parte 

Devedora – LOURENÇO SILVIO SOUTO, dirigi-me ao endereço mencionado 

nos autos, sendo lá, não foi possível Citá-lo em virtude de ter sido 

informado pelo seu Pai o Sr. RIOLANDO CORREA SOUTO que o mesmo se 

encontrava trabalhando no Estado de São Paulo, sem data prevista para o 

retorno, estando o mesmo em local incerto e não sabido. Sendo assim, 

devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido 

é verdade e damos fé. Mirassol D'Oeste-MT, 24 de abril de 2.018. 

Reginaldo Pereira Fassaluci, Oficial de justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 28 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255233 Nr: 5675-35.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Silvio Souto, Castoria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do exequente foi intimado via DJE para 

providenciar o depósito da locomoção do oficial de justiça para 

cumprimento do mandado de execução, deixando fluir o prazo, sem 

manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 29 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 163484 Nr: 2884-69.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando José Marquioreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPROCAMI - Coop. Agr. dos Prod. de Cana 

de Mir. D´Oeste, Agropecuária Novo Milênio Ltda, Cooperativa Agricola de 

Produtores de Cana de Rio Branco Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamar Dervalhe - OAB:2142-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239, Diego Jesus Aparecido Ribeiro - OAB:10631

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o advogado do exequente foi intimado via DJE do r. 

despacho de fls. 1046, deixando fluir o prazo, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 29 de Abril de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO
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 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 208556 Nr: 1598-85.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FM Soluções Empresariais Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fls.39, intime-se a exequente para que 

esclareça a referida divergência, afim de que se promova a citação da 

requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259141 Nr: 1488-47.2018.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdJA, RMdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De pronto, verifico que, há um equívoco no tocante ao rito apresentado na 

inicial, pois o que esta narrado no item II é distinto ao apresentado no item 

III.

Deste modo, determino a intimação do digno defensor da parte exquente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a regularização do 

rito empregado na peça de ingresso, devendo adequar corretamente os 

meses que pretente executar com os ritos disponivéis para o caso em 

questão, sob pena de indeferimento nos moldes do art. 321, parágrafo 

único, NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87456 Nr: 3315-11.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, JOSE PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT, Mirian 

Correia da Costa - OAB:6.361, Rafaella Paiva Coelho - OAB:18672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Henrique Delfino 

Queiróz - OAB:11.885-B, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:46.304 

-MG, Jose Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 25 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256003 Nr: 40-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

18/06/2018 às 09hs para a realização da perícia médica da parte autora 

quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245266 Nr: 686-83.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF - Administradora de Consórcio Nacional Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tragianete Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, Jeferson Alex Salviato - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY APARECIDO 

MARTINS FERREIRA - OAB:21095/O

 Tendo em vista o teor da manifestação do requerente na fl. 84, defiro o 

levantamento da quantia despositada nos autos por se tratar de valores 

incontroversos, no mais cumpra-se essa decisão.

Sem prejuízo do encimado, determino que todas as intimações sejam 

expedidas em nome de GILSON SANTONI FILHO, OAB/SP nº 217.967, sob 

pena de nulidade.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e volvam-me 

conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258990 Nr: 1405-31.2018.811.0011

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdS, AMBdSS, DCdSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por Luciano 

Paulo da Silva e Ana Maria Bezerra dos Santos Silva, devidamente 

qualificados nos autos.

 Aduz os autores que o seu interesse é reparar a certidão de nascimento 

de sua filha, a menor Dhenyffy Cleyssiany da Silva, pois o sobrenome 

“Santos” da genitora não fora incluído na certidão encimada, desta feita 

requerem que o nome seja retificado, ficando Dhenyffy Cleyssiany dos 

Santos da Silva.

O presente feito segue o rito previsto no art. 109 da LRP, bem como será 

processado e julgado em SEGREDO DE JUSTIÇA, nos termos do artigo 

189, II do Código de Processo Civil.

Colha-se parecer Ministerial no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do art. 

109, caput, da LRP.

 Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil.

Após, conclusos.

Intime-se.
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Mirassol D’ Oeste - MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258756 Nr: 1292-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Alves Manoel Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Noraide Manoel de Moraes, Espolio 

de Elza Alves Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Castro Cintra - 

OAB:10.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o douto causídico não juntou o 

comprovante de residência em nome da parte autora. Assim, 

considerando que constitui um dos documentos indispensáveis ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, determino a intimação do advogado da parte requerente para 

que emende a exordial juntando comprovante de residência atualizado e 

em nome do autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo 

com o titular do comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231067 Nr: 2405-71.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lavroquimica Comercio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112966 Nr: 2153-44.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Peruchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Hideraldo Bruno 

Camilotti, Ivana Savariani Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 Perlustrando a atentamente o feito, verifico que às fls. 362/368 os 

patronos dos executados renunciaram o mandato que lhe foram 

outorgados e, na sequência, fora determinado à intimação dos devedores 

para constituírem novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Entretanto, as correspondências enviadas aos executados retornaram a 

este Juízo sem que fossem intimados, conforme denota-se às fls. 

388/391. Em razão disso, à fl. 392 fora determinado à intimação dos 

devedores por edital.

 Desse modo, considerando-se que à fl. 408 fora expedido edital de 

intimação dos executados, determino que a Secretaria deste Juízo 

certifique-se o transcurso do prazo estabelecido na decisão de fl. 392, a 

fim de evitar eventual alegação de nulidade.

 Cumprida a deliberação adrede, façam-me conclusos para análise do 

pedido formulado às fls. 423/427.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240343 Nr: 3068-83.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gramel Industria e Comércio de Cereais e Derivados 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D´Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se que a parte autora desistiu da demanda, nos termos do 

art. 90 do CPC, defiro o pedido formulado à fl. 229, razão pela qual 

condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento honorários de sucumbência, cuja verba arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

 No mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e nada sendo 

requerido pelas partes, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237588 Nr: 1573-04.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenildo Alves Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Em nada sendo requerido pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com as baixas anotações necessárias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 17 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256336 Nr: 213-63.2018.811.0011

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido descrito na 

vestibular, determinando a expedição de mandado de retificação ao oficial 

da competente serventia de registro civil para que conste na certidão de 

óbito do senhor Rubens Alves, a correta profissão por este exercida, qual 

seja, “Trabalhador Rural”, permanecendo inalterados os demais dados, o 
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que deverá ser feito conforme a norma insculpida no § 6º do art. 109, da 

Lei supramencionada, requisitando-se o seu fiel cumprimento, bem como a 

expedição de nova certidão.Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios, tendo em vista que a parte autora goza dos benefícios da 

gratuidade da justiça.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as devidas anotações e baixas de estilo. P. R. I. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste - MT, 27 de abril de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232756 Nr: 3457-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Garcia Sebaldeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:000.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio de veículos 

de propriedade da parte executada, nos termos do extrato em anexo.

Dessa forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116910 Nr: 2648-88.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B, Valéria Aparecida Soldá de Lima - 

OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito formulado à fl. 140.

Nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, remeta-se os autos 

novamente ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 25 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257973 Nr: 920-31.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milena Karla Nonato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Victor Thiago Marques Ochiucci - OAB:14.495-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relato do necessário. Fundamento e Decido.No caso em comento, 

entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o 

deferimento de liminar para exclusão do nome da autora do cadastro dos 

inadimplentes, nos termos do art. 300 do NCPC.Em que pesem os 

argumentos tecidos pela reclamante, verifico nos autos que o documento 

de fls. 25/27 possui no item 6 a previsão de que o inadimplemento de 

qualquer das parcelas ensejaria anotação nos órgãos de proteção ao 

crédito.Além disso, tem-se que a ação proposta pela autora não tem como 

objeto a discussão das cláusulas do compromisso de pagamento 

extrajudicial entabulado, fazendo com que referido acordo possa ser 

executado até os limites que infringir a legislação nacional.Desta feita, 

numa análise sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do 

direito da requerente para a concessão da liminar de exclusão do seu 

nome dos cadastros dos inadimplentes.No que tange ao pleito de fixação 

de multa diária pelo descumprimento da decisão liminar de devolução do 

valor dos salários, tenho que resta patente. Como é sabido o magistrado é 

provido do poder geral de cautela, estando autorizado a adotar as 

medidas coercitivas necessárias a compelir os requeridos a cumprirem as 

decisões prolatadas, sendo a multa diária uma das possibilidades a ser 

adotada.Assim sendo, comprovada a resistência da parte reclamada em 

cumprir aos comandos judiciais, determino a intimação da requerida para 

dar imediato cumprimento à decisão liminar, no prazo máximo de 24h (vinte 

e quatro horas), sob pena da incidência da multa diária que fixo em R$ 

100,00 (cem reais), sem prejuízo de eventual bloqueio de valores para 

efetivação da tutela concedida. Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste – 

MT, 27 de abril de 2018. Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257319 Nr: 618-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILTON CARVALHO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 03 de maio de 2018, às 14h30min , devidamente 

acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.Intime-se o autor na pessoa do seu 

advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.As partes poderão 

constituir representante, por meio de procuração específica com poderes 

para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).Advirto as partes que o 

seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

a qual será revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a 

minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta 

Magistrada para homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte 

ré devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, do 

NCPC).No que diz respeito à tutela de urgência vindicada, o pedido em 

apreço enquadra-se na hipótese do art. 300 do NCPC, segundo o qual é 

possível ao juiz conceder tutela de urgência de cunho cautelar quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.Vale dizer que o Novo 

Código de Processo Civil superou a distinção entre os requisitos para a 

tutela cautelar e para a tutela antecipada, erigindo a probabilidade do 

direito e o perigo na demora a requisitos comuns para ambas as 

modalidades de tutela de urgência.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258112 Nr: 979-19.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CUSTODIO PINHAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 
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OAB:9244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 32/34, cujo 

teor transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258052 Nr: 950-66.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clenir Candeia de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 85/87, cujo 

teor transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259003 Nr: 1413-08.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devair Bento Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 52/53, cujo 

teor transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257758 Nr: 825-98.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirtes Gisella Biancchi Belle 

Turdera - OAB:9.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 28/30, cujo 

teor transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258051 Nr: 949-81.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valerio Batista da Costa Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre o r. despacho de fls. 36/38, cujo 

teor transcrevo:"Assim sendo, estando devidamente preenchidos os 

requisitos legais e necessários, nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da Constituição Federal, 

DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, para tanto, 

determino que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício 

de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário mínimo mensal, 

inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a partir do 

indeferimento administrativo, qual seja, 06 de dezembro de 2017."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258757 Nr: 1293-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luis Marquezini Pinto, José Luiz Marquezini Pinto, 

Maria José Pinto, Aparecido Marquezini Pinto, Orlando Marquezini Pinto, 

Fátima Viana Pinto, Abraão Lucas Viana Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Atilio Salvador Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Castro Cintra - 

OAB:10.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 29, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Trata-se de Ação de Abertura de Inventário 

onde figura como inventariante João Luis Marquezini Pinto, José Luiz 

Marquezini Pinto, Aparecido Marquezini Pinto, Orlando Marquezini Pinto, 

Fátima Viana Pinto, Maria José Pinto e Abraão Lucas Viana, menor, 

assistido por sua genitora senhora Fátima Viana Pinto e como inventariado 

o Espólio de Atílio Salvador Pinto, todos devidamente qualificados nos 

autos. Nomeio como inventariante o requerente Sr. João Luis Marquezini 

Pinto, sob compromisso. Intime-o para assinatura do termo de 

compromisso no prazo de 5 (cinco) dias. No prazo de 20 (vinte) dias 

contados da data em que prestou compromisso, deverá o inventariante 

apresentar as primeiras declarações, ex vi do art. 620 do CPC. 

Apresentadas as primeiras declarações citem-se, para os termos do 

inventário e partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda 

Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se o finado deixou testamento, para que digam sobre as 

primeiras declarações, no prazo legal do art. 626 e ss. do CPC.

 Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, art. 633), lavre-se o termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se a inventariante para 

prestá-las. Após as últimas declarações, voltem-me conclusos para novas 

deliberações."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258757 Nr: 1293-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luis Marquezini Pinto, José Luiz Marquezini Pinto, 

Maria José Pinto, Aparecido Marquezini Pinto, Orlando Marquezini Pinto, 

Fátima Viana Pinto, Abraão Lucas Viana Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Atilio Salvador Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Castro Cintra - 

OAB:10.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

do inventariante, a ser cumprido na zona rural do Município de 

Curvelândia/MT, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 133625 Nr: 1947-93.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigosafra - Indústria e Comércio de Alimentos 
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Ltda, Carlos Alberto da Silva Leal, José Ribeiro Junqueira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Henrique Ulhoa - 

OAB:134007

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239540 Nr: 2540-49.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do Mandado de Intimação expedido nos autos da 

Carta Precatória código nº 1271532, que tramita da Quarta Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258891 Nr: 1359-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFRdS, JGCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 29/06/2018, às 16h00, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258891 Nr: 1359-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFRdS, JGCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 20, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Quanto ao pedido de antecipatório, INDEFIRO 

por ora, uma vez que não demonstrou de maneira robusta no bojo dos 

autos elementos suficientes para convencer esta Magistrada, porquanto a 

prova documental colacionada indubitavelmente necessita de maior dilação 

probatória para a análise da suposta redução do valor da pensão 

alimentícia, razão pela qual MANTENHO o valor anteriormente pactuado, 

devendo tal pleito ser analisado em momento oportuno, qual seja, na 

sessão de conciliação/mediação acima designada"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258799 Nr: 1313-53.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Figueiredo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 06/07/2018, às 13h30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258433 Nr: 1126-45.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Jose da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Titica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 06/07/2018, às 14h00, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259092 Nr: 1460-79.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PKMR, Marlei Pereira Moraes, ACAR, Gessica 

Aparecida Adame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 06/07/2018, às 13h00, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32946 Nr: 3552-79.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzeli Mendes Barbalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que os advogados que patrocinam a 

parte autora não possuem procuração com poderes específicos para 

receber quitação, nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC.

 Deste modo intimo o advogado da parte embargada para que se manifeste 

nos autos sobre o teor desta certidão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 141558 Nr: 3307-63.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marin da Boa Morte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que os advogados que patrocinam a 

parte autora não possuem procuração com poderes específicos para 
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receber quitação, nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC.

 Deste modo intimo o advogado da parte embargada para que se manifeste 

nos autos sobre o teor desta certidão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146750 Nr: 4023-90.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosilene Cavalcante da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que os advogados que patrocinam a 

parte autora não possuem procuração com poderes específicos para 

receber quitação, nos moldes do que prescreve o art. 450 da CNGC.

 Deste modo intimo o advogado da parte embargada para que se manifeste 

nos autos sobre o teor desta certidão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 74538 Nr: 1168-12.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Ilda Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que colacione aos autos 

procuração de represetação processual da parte autora, haja vista que a 

procuração de fls. 15 foi conferida a procurador diverso, bem como para 

que colacione os dados bancários da parte autora para depósito do 

Alvará Eletrônico ou procuração com poderes especiais para dar 

quitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251167 Nr: 3634-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermecado Capixaba Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda, Castelão SupermercadoLtda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS VINICIUS 

MARANGONI XAVIER - OAB:19801/O, Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - 

OAB:19002, Eduardo Alves Marçal - OAB:13.311, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Jeferson Alex Salviato - 

OAB:236655, José Carlos Menegatti - OAB:12029, Marcus Vinicius 

de Carvalho Rezende Reis - OAB:1.623-A, MARIANA CERSOSIMO 

NUNES - OAB:38540, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Mirtes 

Gisella Biancchi Belle Turdera - OAB:9.714-B

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 1867, cujo teor transcrevo:"Manifeste-se o Administrador Judicial a 

respeito das objeções ao plano de recuperação anexadas ao processo, 

sobretudo, quanto ao alegado deságio ilegal e o prazo para o cumprimento 

total do plano, em cinco dias. Após, volvam-me imediatamente conclusos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257683 Nr: 777-42.2018.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castelão Supermercado Ltda - EPP, Castelão 

Supermercado Ltda - EPP, Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 57, cujo teor transcrevo:"Manifeste-se o Administrador Judicial a 

respeito das objeções ao plano de recuperação anexadas ao processo, 

sobretudo, quanto ao alegado deságio ilegal e o prazo para o cumprimento 

total do plano, em cinco dias."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 98081 Nr: 247-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel Henrique Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Maior 

Construções Ltda, Seguradora Brasil Veículos - Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, Flávia Silva Ribeiro - OAB:13.240-A, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721, JOSE PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT

 Intimar a advogada da requerida, Drª Franciely A. Storti Assunção, para 

que devolva os autos, com urgencia, vez que os prazos correm em 

comum e a outra parte quer ter acesso aos autos para copias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242763 Nr: 4246-67.2016.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olímpio Lopes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado do autor para que efetue o depósito 

referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de citação da parte requerida, com endereço nos Bairros Centro e Parque 

Bandeirantes, ambas na cidade de Mirassol d'Oeste/MT, devendo emitir as 

guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner emissão 

de guias, bem como enviar o comprovante de depósito para posterior 

cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia 

se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259319 Nr: 1576-85.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Elio Rocha Lima, Sebastiana Lima do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio Magalhães Inácio, Silvana Florian 

Onorato Magalhães, Fernando Ferrai de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Willian Cezar Nonato da Costa - OAB:12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 61/63, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Assim, com escopo no art. 297 do Código de 

Processo Civil que autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar 

adequadas para a efetivação da tutela provisória, DETERMINO o bloqueio 

das matrículas n.º 8.305, do 1º Registro de Imóveis da Comarca de 

Cáceres, MT e n.º 25.806, 1º Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol 

d’Oeste, sobretudo, para se evitar futuros litígios e resguardar direitos de 

terceiros. Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 06/07/2018, às 14h30, 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259319 Nr: 1576-85.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Elio Rocha Lima, Sebastiana Lima do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio Magalhães Inácio, Silvana Florian 

Onorato Magalhães, Fernando Ferrai de Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Alves Vendramel - 

OAB:23.755, Willian Cezar Nonato da Costa - OAB:12.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que o autor será intimado na pessoa do 

seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC, para a audiência 

de conciliação ora designada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-04.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 15/08/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA STATUTI GODOI SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 15/08/2018 Hora: 15:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-71.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LIMA MARTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 15/08/2018 Hora: 16:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000471-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CRISTINO PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 15/08/2018 Hora: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-41.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 15/08/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DA SILVA SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 15/08/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN NUNES MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA AGENCIA DE VIAGENS E ASSESSORIA DE VISTOS EIRELI 
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(REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 21/08/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241689 Nr: 3738-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSL, DAdN, RdJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 PROCESSO/CÓD – 241689

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de ação penal em desfavor de MURILO DA SILVA LIMA, DANIEL 

ALBERTO DE NEZ e ROBERTO DE JESUS DE ARRUDA, visando apurar os 

fatos descritos na denúncia.

Denúncia recebida em 01.12.2016 (fls. 188/190).

Às fls. 300/304 foi prolatada sentença que absolveu o denunciado 

Roberto de Jesus Arruda e desclassificou a conduta dos acusados 

MURILO DA SILVA LIMA e DANIEL ALBERTO DE NEZ para o crime 

tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Decido.

Chamo o feito à ordem para revogar o despacho retro.

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência do fenômeno da 

prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao denunciado 

DANIEL ALBERTO DE NEZ, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo 

e grau de jurisdição, senão vejamos.

A infração supostamente cometida pelo acusado possui prazo 

prescricional próprio, qual seja 02 (dois) anos, a rigor do art. 30 da Lei 

11.343/06.

Cumpre consignar que o implicado, à data dos fatos (09.09.2016), era 

menor de 21 (vinte e um) anos, conforme documento de identidade 

acostado à fl. 30, o que reduz à metade o prazo prescricional, conforme 

disposição expressa do art. 115 do CP.

Assim, a prescrição ficará reduzida a 01 (um) ano.

A considerar que do recebimento da denúncia (01.12.2016 – fls. 188/190) 

até a presente data decorreu referido termo legal, sem qualquer causa de 

suspensão ou interrupção do lapso prescricional, com fulcro no art. 107, 

inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANIEL 

ALBERTO DE NEZ, já qualificado nos autos, pelos fatos descritos na 

exordial acusatória.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

Por fim, haja vista que o processo tramitará apenas em face do acusado 

Murilo da Silva Lima, abram-se vistas à sua defesa para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

P. R. I. C.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237433 Nr: 1486-48.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivaldo Euclides Cristante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18.566

 PROCESSO/CÓD. Nº 237433

 Vistos, etc.

Considerando o ofício de fl. 77, autorizo a transferência do recuperando 

ao Centro de Ressocialização Agrícola de Palmeiras, localizado no 

município de Santo Antônio do Leverger-MT.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública local para que providencie o 

translado do preso até o estabelecimento prisional acima mencionado, 

devendo, na sequência, informar nos autos a efetivação da transferência.

Com a resposta, remetam-se os autos ao Juízo da Execução Penal da 

Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251789 Nr: 3983-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 251789

 Vistos, etc.

Considerando o ofício de fl. 43, autorizo a transferência do recuperando 

ao Centro de Ressocialização Agrícola de Palmeiras, localizado no 

município de Santo Antônio do Leverger-MT.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública local para que providencie o 

translado do preso até o estabelecimento prisional acima mencionado, 

devendo, na sequência, informar nos autos a efetivação da transferência.

Com a resposta, remetam-se os autos ao Juízo da Execução Penal da 

Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 201671 Nr: 386-29.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631

 PROCESSO/CÓD. Nº 201671

Vistos, etc.

Considerando o ofício de fl. 299, autorizo a transferência do recuperando 

ao Centro de Ressocialização Agrícola de Palmeiras, localizado no 

município de Santo Antônio do Leverger-MT.

Oficie-se ao Diretor da Cadeia Pública local para que providencie o 

translado do preso até o estabelecimento prisional acima mencionado, 

devendo, na sequência, informar nos autos a efetivação da transferência.

Com a resposta, remetam-se os autos ao Juízo da Execução Penal da 

Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248025 Nr: 1199-64.2017.811.0039
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Prado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA 

SILVA - OAB:14856/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 248025

Vistos etc.

Considerando o endereço informado pelo recuperando à fl. 99, determino 

que seja intimado das condições estipuladas às fl. 62/63.

Acaso não seja encontrado, dê-se vista às partes, iniciando pela defesa.

Outrossim, revogo a remessa determinada à fl. 89.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 231795 Nr: 2842-15.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudenir Cândido dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 Intimar advogado do reeducando para proceder com a devolução do 

Processo Executivo de Pena n. 2842-15.2015.811.0011, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 1654-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Intimar o advogado do reeducando para proceder com a devolução do 

Processo Executivo de Pena . 1654-60.2010.811.0011 - ID. 107607, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247575 Nr: 1908-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes - OAB:10.904

 Certifico que apesar de o reeducando encontrar-se devidamente intimado 

para comprovar a cada 2 (dois) meses documentos que justifiquem sua 

mantença em prisão domiciliar, até a presente data nada se manifestou. Eu 

Luiz Flávio, Gestor Judiciário que digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 247575 Nr: 1908-86.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes - OAB:10.904

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos ao douto advogado para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 107607 Nr: 1654-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lima da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Intimar o advogado Iuri Seror Cuiabano, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 107607, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251557 Nr: 3849-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Beraldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Intimar o advogado Iuri Seror Cuiabano, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 251557, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 192412 Nr: 3342-52.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Dobelim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Intimar o advogado Iuri Seror Cuiabano, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 192412, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249298 Nr: 2732-45.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Anibadab Dias Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Intimar o advogado Iuri Seror Cuiabano, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 249298, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251981 Nr: 4065-32.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Coutinho Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 Intimar o advogado Iuri Seror Cuiabano, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 251981, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255292 Nr: 5710-92.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celestino Carmelo de Jesus Castriani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102

 Intimar o advogado Jeferson Santana da Silva, para que no prazo de 24 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 525 de 846



(vinte e quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 255292, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 227875 Nr: 680-47.2015.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÙCIO LIMA DOS SANTOS - 

OAB:23057

 Intimar o advogado Lúcio Lima dos Santos, para que no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 227875, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236866 Nr: 1172-05.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Intimar o advogado Marcel de Sá Pereira, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 236866, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236040 Nr: 767-66.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intimar o advogado Marcel de Sá Pereira, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 236040, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248525 Nr: 2337-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Intimar o advogado Marcel de Sá Pereira, para que no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 248525, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230111 Nr: 1885-14.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Mirassol D´Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio André da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106, ZILENE MARIA DO CARMO BISSOLLI - OAB:17061

 Intimar o advogado Silene Maria do Carmo Bissolli, para que no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas proceda com a devolução do processo nº 

230111, sob pena de busca e apreensão.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 80690 Nr: 3818-25.2014.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Guarda 

proposta por Ederson Renivaldo Siqueira Campos em desfavor de Adriana 

de Sousa Soares, na defesa dos interesses dos menores Geovani Soares 

Campos e Guilherme Renivaldo Soares Campos, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, para fins de:CONCEDER a guarda dos menores 

Geovani Soares Campos e Guilherme Renivaldo Soares Campos ao 

Requerente Ederson Renivaldo Siqueira Campos, com fundamento no art. 

33 e seguintes da Lei n° 8.069/90.Expeça a Secretaria Judicial o 

competente Termo Definitivo de Compromisso de Guarda e 

Responsabilidade.Sem honorários em favor da Defensoria Pública, 

considerando o delineado no Recurso de Agravo Interno n. 71269/2016, 

interposto nos autos do Recurso de Apelação n. 178801/2015. Custas 

pela Requerida Adriana de Sousa Soares, ficando, porém, suspensa a 

condenação a teor do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil, uma vez 

que defiro por ocasião desta à Requerida os benefícios da gratuidade 

judiciária, sendo crível a sua condição de hipossuficiente. Após o 

cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Ratifico a decisão de fls. 30, que arbitrou 

honorários.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79003 Nr: 2228-13.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinval Pereira de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maiko Luis Marcanzoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Sinval Pereira e Pinho em 

desfavor de Maicol Luis Marcanzoni, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil.Custas e honorários, os quais arbitro em 10% do 

valor da causa, pela parte Autora, contudo, suspendo-os por se tratar de 

pessoa possuidora de gratuidade de justiça deferida. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.Às providências.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79149 Nr: 2378-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janielson Cardoso Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Código nº: 79149. L. Apolo: 1011010.

 Vistos, etc.

Designo audiência de interrogatório para o dia 17 de agosto de 2016, às 

18h00min.

Intimem-se o acusado Janielson Cardoso Alves no endereço declinado à 
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fl.93.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73801 Nr: 4066-59.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Ervinio Alberto Kogler, Lourdes Claas Kogler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:SP 239.437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:SP 96.057-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Apelada (Autora) para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91488 Nr: 863-50.2016.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANE ALVES LIMA DE MELO 

- OAB:14704

 (...). Isto posto, FIXO os alimentos provisórios no valor correspondente a 

30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente, atualmente 

equivalente ao valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos) a ser suportado pelo demandado, em favor do filho menor (fls. 

10). DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte Requerida, em 

consonância com o art. 98, CPC. Por entender que o julgamento da matéria 

discutida nos autos necessita de maior elucidação dos fatos, visando 

assegurar os interesses de menor, ACOLHO o parecer ministerial de fls. 

44 e determino a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, 

nos ditames do art. 357, V, do Código de Processo Civil.Contudo, DEIXO de 

determinar o depoimento pessoal do demandado porque não solicitado 

pela parte Autora em sede de impugnação, bem como INDEFIRO o pedido 

de audiência por videoconferência porque não fora implantada em Mato 

Grosso por problemas de internet no interior do Estado. De mais a mais, 

desde logo designo audiência de instrução para oitiva da parte Autora e 

eventuais testemunhas para o dia 21 de Junho de 2018, às 15h30min 

(horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se a parte Autora pessoalmente, 

para prestar depoimento pessoal, nos termos do art. 385 e seguintes do 

Código de Processo Civil.Ademais, intimem-se as partes e o Ministério 

Público sobre o teor da presente decisão, bem como para, querendo, 

arrolarem testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do 

Código de Processo Civil).No que concerne à intimação das testemunhas, 

determino sejam estas intimadas por oficial de justiça, no caso de 

patrocínio da causa pela Defensoria Pública, conforme o art. 455, § 4°, IV, 

do Manual de Processo Civil.De mais a mais, intimem-se as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 

saneamento realizado, sob pena de estabilização do saneamento, nos 

termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil.Dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112151 Nr: 7100-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB, NRB, ARB, SRB, IRB, MRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.Trata-se de Ação de Inventário c.c. Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por Márcia Regina Rosa Brives, por ocasião do 

falecimento de Osiel Brives. Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, 

em consonância com o art. 98, do Código de Processo Civil. Com relação 

ao pedido liminarmente formulado, antes de sua análise, DETERMINO a 

expedição de Ofício à Prefeitura Municipal de Nova Mutum/MT para que 

informe nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos valores 

pendentes de recebimento em nome do de cujus. OFICIE-SE ainda ao 

Banco Bradesco Financiamentos S/A para que informe se há valores a 

serem recebidos da seguradora pelos herdeiros do de cujus Osiel Brives, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Deve o ofício ser acompanhado de cópias 

das fls. 42/47. Sem prejuízo das determinações supra, NOMEIO como 

inventariante Márcia Regina Rosa Brives. Intime-se para que preste 

compromisso em 05(cinco) dias e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) 

dias subsequentes, em conformidade com o art. 620 do NCPC. Na mesma 

oportunidade, devem ser aportadas aos autos as certidões negativas das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado) e Municipal. Sendo de interesse da inventariante, junto às 

primeiras declarações, pode ser acostado plano de partilha amigável (art. 

651, NCPC). CITEM-SE, após, os interessados não representados, bem 

como os herdeiros elencados na exordial, se for o caso, bem como a 

Fazenda (art. 626 NCPC), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 NCPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do NCPC), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações e digam em 10 (dez) 

dias (art. 637 do NCPC).Se concordes, ao cálculo e, após, digam, em 05 

dias (art. 638 do NCPC). Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53719 Nr: 1221-54.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Clemente Juvenal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricieri Francio, Adelaide Rigo Francio, Itacir 

Fernandes Sebben

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Maiara F. Carneiro - OAB:MT 20.371, Paula Carolina 

Saraiva do Nascimento Angelim - OAB:304454/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Cleiry Antonio da Silva Àvila - OAB:6090, Marcelo 

da Pieve - OAB:MT 11284-A

 Vistos em correição, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

538/539 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada (Milton Clemente 

Juvenal e Ricieri Francio), mormente por considerar o seu conteúdo 

infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de 

Processo Civil, requerendo o que entender de direito em relação aos 

Embargos de Declaração às fls. 538/539.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75702 Nr: 4269-84.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Adelar Dal Pissol - 

OAB:2838/MT, Luciano Bolonha Gonsalves - OAB:187817
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Considerando o aporte aos autos do “Relatório de Estudo Psicossocial” às 

fls. 344/345, e nos ditames da decisão à fl. 334, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entenderem de direito.

Em igual prazo, manifestem-se as partes acerca das provas que 

pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena 

de indeferimento.

Ato seguinte, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81289 Nr: 4196-78.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pioneiro Combustiveis Sinop, Alvaro Carlos 

Fernandes Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SOUSA LOPES - 

OAB:PB 14.910, Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte Autora para que no prazo legal, caso queira, apresente 

impugnação à contestação, conforme decisão às fls. 215/218.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47544 Nr: 2968-10.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salvelindo Catarino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Donizette Garbelotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535-B/MT, Daiana Costa Beber - OAB:13781/MT, Roger 

Klerisson Rozão - OAB:MT 14.571-B

 Vistos, etc.

De proêmio, corrija-se a autuação, mudando-se os registros cartorários e 

distribuição para “Cumprimento de Sentença”.

 Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 51578 Nr: 2608-41.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, nego 

provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

156/163, mantendo inalterada a r. decisão às fls. 153/154 tal como 

concebida.De mais a mais, defiro o pedido de gratuidade judiciária ao 

Requerido Valdeir Veríssimo de Oliveira, nos termos do art. 98 do Código 

de Processo Civil, conforme postulado às fls. 156/163.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 99269 Nr: 5890-14.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayser e Seraguci Ltda, Anderson Luiz Kayser

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusa Pahim Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756, Patrícia Tieppo Rossi 

- OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 (...)..Ao juízo estadual não se apresenta possível acatar ordem de que o 

pagamento seja realizado diretamente junto ao juízo trabalhista, com base 

somente no fato de que o crédito trabalhista se apresenta como 

privilegiado.Tal acatamento permitiria que o credor trabalhista receba antes 

de qualquer outro credor, seja ele trabalhista, alimentar ou comum, em 

flagrante prejuízo do princípio da isonomia e do “par conditio creditorum”, 

especialmente porque consta pedido de concurso de credores com base 

em verba alimentar (honorários advocatícios) nestes autos.Verificando, 

que “a priori”, mais de uma pessoa postula pelo recebimento da quantia 

devida pela Senhora Neusa Pahim Martinazzo, necessário pelo juízo 

observância aos dizeres do art. 908 do Código de Processo Civil.

(...).Desta forma, oficie-se ao Juízo da Vara do Trabalho de Lucas do Rio 

Verde/MT acerca do conteúdo da presente decisão, bem como para que 

informe da fase da Ação Trabalhista n. 0003091-66.2016.5.23.0101, e o 

respectivo termo de penhora expedido naqueles autos.Comunique-se, 

ainda, o Juízo da Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde/MT acerca do 

delineado às fls. 85/88, e documentos às fls. 89/90.De mais a mais, em 

relação ao pleito da Exequente Kayser e Seraguci Ltda, indefiro-o, uma 

vez que deve ser dirigido ao Juízo da Vara do Trabalho de Lucas do Rio 

Verde/MT, porquanto emissor da determinação da ordem de penhora no 

rosto dos autos, nos ditames do art. 857 do Manual de Processo 

Civil.Mantenho o conteúdo da decisão às fls. 81/82.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77075 Nr: 657-07.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Considerando que deve ser priorizada a citação pessoal, determino a 

consulta de endereço dos Executados Adir Freo e Union Agro Ltda 

(representada pelo Sr. Adir Freo) junto aos Sistemas Informatizados.

Ademais, realizada a pesquisa junto aos Sistemas Informatizados, e sendo 

apresentado endereço da parte diverso daqueles constantes nos autos, 

empreenda a Secretaria Judicial o necessário para citação da parte 

Executada pessoalmente, nos termos do disposto na decisão inicial.

Contudo, caso reste infrutífera a tentativa de localizar novo endereço, 

desde já defiro o pedido de citação via edital das partes mencionadas 

acima nos moldes pretendidos às fls. 114, devendo a Secretaria Judicial 

providenciar o impulsionamento adequado da demanda.

 No que tange a citação do Executado Marlon Cristiano Buss, DEFIRO o 

pleito de fls. 114. Cumpra-se nos termos ali delineados.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 82336 Nr: 346-79.2015.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMQ, IBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT 12.758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por outro lado, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Modificação de 

Guarda proposta por Erika Soares da Silva em desfavor de Filadelfo 

Martins Quirino e Ilza Braz da Silva, na defesa dos interesses do menor 

Eder Braz da Silva, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:CONCEDER a guarda do menor Eder Braz da 

Silva a Requerente Erika Soares da Silva, com fundamento no art. 33 e 

seguintes da Lei n° 8.069/90.Expeça a Secretaria Judicial o competente 

Termo Definitivo de Compromisso de Guarda e Responsabilidade.Condeno 

os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

R$500,00 (quinhentos reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, § 

3°, do Manual de Processo Civil, uma vez que defiro por ocasião desta aos 

Requeridos os benefícios da gratuidade judiciária ante a aparente 

condição de hipossuficiência apresentada nos autos. Após o cumprimento 

das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se 

as necessárias anotações.Ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 39498 Nr: 2468-12.2008.811.0086

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Milton Clemente Juvenal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Fernandes Sebben, Maria de Lourdes 

Ferreira Fontoura Sebben, Ricieri Francio, Adelaide Rigo Francio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Orleans e Bragança 

- OAB:282.419/SP, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032/MT, Pedro 

Marinho Nunes - OAB:342.373/SP, Renato Caldeira Grava Brazil - 

OAB:SP 305.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Cleiry Antonio da Silva Àvila - OAB:6090, Marcelo 

da Pieve - OAB:MT 11284-A, Simone Batista dos Santos Magalhães 

- OAB:5190-B/MT

 Vistos, etc.De proêmio, convém salientar que o Requerido Itacir 

Fernandes Sebben interpôs Recurso de Apelação às fls. 455/463, e o 

Requerente Milton Clemente Juvenal interpôs Recurso de Apelação às fls. 

525/546.Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte Apelada, na pessoa de seu procurador para, querendo, apresentar 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, com 

ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Lado outro, do 

compulso dos autos, verifica-se por força da decisão proferida na Ação 

de Execução n. 0009867-83.2011.8.2.6.0405, com trâmite na Quarta Vara 

Cível do Foro da Comarca de Osasco/SP, determinação de penhora no 

rosto dos autos em relação ao possível crédito existente em favor do 

Requerente Milton Clemente Juvenal, vide fls. 468/487.Denota-se que o 

crédito em favor do Senhor Milton Clemente Juvenal advém do conteúdo 

da sentença proferida às fls. 422/435, nesta demanda.(...)Nesse ponto, 

verifica-se que a penhora no rosto dos autos em desfavor do Senhor 

Milton Clemente Juvenal se apresenta na quantia de R$ 2.048.175,29 (dois 

milhões, quarenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e nove 

centavos), conforme valor exposto na carta precatória à fl. 468, expedida 

na Ação de Execução n. 0009867-83.2011.8.2.6.0405, com trâmite na 

Quarta Vara Cível do Foro da Comarca de Osasco/SP.Desta forma, 

RECEBO o pedido de penhora no rosto dos autos apresentada às fls. 

468/487, com fundamento no art. 860 do Código de Processo Civil, em 

desfavor do Senhor Milton Clemente Juvenal.De mais a mais, já constando 

os autos com a expedição do “Termo de Penhora no Rosto dos Autos” à fl. 

467, intimem-se as partes.Outrossim, determino que a Secretaria Judicial 

proceda na forma do art. 1.028, § 3°, da CNGC/MT, em relação ao registro 

de “penhora no rosto dos autos”.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79489 Nr: 2671-61.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPUSIONO OS PRESENTES 

AUTOS PROCEDENDO A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE 

REQUERENTE DA DATA DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 

26/06/2018, ÀS 18:15 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE 

NOVA MUTUM, NA AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, 

PRÓXIMO À CRECHE MONTEIRO LOBATO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45365 Nr: 4337-39.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anizio da Silva Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassius Zancanella - OAB:MT 

9765-B, Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPUSIONO OS PRESENTES 

AUTOS PROCEDENDO A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE 

REQUERENTE DA DATA DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 

26/06/2018, ÀS 18:00 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE 

NOVA MUTUM, NA AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, 

PRÓXIMO À CRECHE MONTEIRO LOBATO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107069 Nr: 4491-13.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Abreu de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil.Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo 

Civil, designo o dia 16 de julho de 2018, ás 13h30min (horário oficial do 

Mato Grosso), para audiência de conciliação a realizar-se no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT.Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na 

inicial, bem como notificando-a para comparecer à audiência de 

conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, responda à 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do 

prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015, nos seguintes termos:1.Havendo 

revelia, informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado;2.Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 
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eventuais questões incidentais;3.Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção.De mais a mais, intime-se, pessoalmente, a parte Requerente 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo Advogado, sob 

pena de extinção do processo nos ditames do art. 111, parágrafo único, 

c.c. o art. 76, ambos do Código de Processo Civil.Por fim, imediatamente 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 98474 Nr: 5419-95.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemilde de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPUSIONO OS PRESENTES 

AUTOS PROCEDENDO A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE 

REQUERENTE DA DATA DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 

26/06/2018, ÀS 18:30 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE 

NOVA MUTUM, NA AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, 

PRÓXIMO À CRECHE MONTEIRO LOBATO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94637 Nr: 2816-49.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade dos Anjos de Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPUSIONO OS PRESENTES 

AUTOS PROCEDENDO A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE 

REQUERENTE DA DATA DA DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA NO DIA 

26/06/2018, ÀS 19:00 HORAS, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE 

NOVA MUTUM, NA AVENIDA DAS ARARAS, S/Nº, BAIRRO JARDIM II, 

PRÓXIMO À CRECHE MONTEIRO LOBATO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37507 Nr: 495-22.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Luiz Emidio 

Dantas Junior - OAB:7400-MT, Sabino Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de reforço de penhora apresentado 

pela Exequente Sueli Casagrande Ferreira às fls. 445/447, para fins 

de:INTIMAR os Senhores Nelson José Vigolo, Geraldo Vigolo e Bom Jesus 

Agropecuária Ltda para que não procedam com o pagamento dos valores 

devidos aos Executados Pirajá Luiz Basso e Solange Muzzi Basso 

decorrentes do contrato entabulado com estes, notadamente das parcelas 

de 1.232 sacas de soja com vencimento para 28.02.2019, 28.02.2020 e 

28.02.2021, com fundamento no art. 855, I, do Código de Processo 

Civil;ADVERTIR os Senhores Nelson José Vigolo, Geraldo Vigolo e Bom 

Jesus Agropecuária Ltda que só serão exonerados da obrigação se 

efetuarem o depósito judicial do valor relativo ao crédito penhorado, bem 

como se negarem o débito em conluio com a parte Executada, 

considerar-se-ão em fraude de execução, nos ditames dos § 2° e § 3°, do 

art. 856, do Código de Processo Civil.Anoto, ainda, que o pleito formulado 

pela parte Exequente às fls. 445/447, refere-se as parcelas com 

vencimento para 28.02.2018, 28.02.2019, 28.02.2020 e 28.02.2021 

entretanto, considerando a falta de análise em tempo hábil, prejudicado a 

penhora referente a parcela com vencimento para 28.02.2018.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 171-27.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400-MT

 Da Determinação de Penhora no Rosto dos Autos às fls. 286/288.Do 

compulso dos autos, denota-se que o feito aguarda a elaboração de 

memorial de cálculo para aferição dos valores realmente devidos, 

considerando o estabelecimento dos parâmetros necessários a sua 

realização, e eventuais medidas executivas, caso necessário.Entretanto, 

aportou aos autos decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 

14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004, com trâmite na Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, a qual determinou a penhora no rosto dos 

autos em relação ao crédito existente em favor do Senhor Eduardo Tadeu 

Ferreira.Denota-se que o Senhor Eduardo Tadeu Ferreira não figura como 

exequente na presente demanda, mas sim a Senhora Sueli Casagrande 

Ferreira, ficando “a priori” prejudicado o cumprimento do ato de penhora 

no rosto dos autos.Desta forma, solicite-se informações ao Juízo da 

Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, acerca da manutenção da 

penhora no rosto dos autos neste feito, considerando a falta de condição 

de Exequente do Senhor Eduardo Tadeu Ferreira.Entretanto, por cautela 

DETERMINO a suspensão de todo e qualquer ato que implique em liberação 

de valores em favor da parte Exequente.Com o ofício, determino que a 

Secretaria Judicial encaminhe cópia da petição exordial às fls. 5/9, da 

decisão inicial à fl. 48, e da presente decisão.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 36861 Nr: 3162-15.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400-MT

 Desta forma, RECEBO o pedido de penhora no rosto dos autos 

apresentado às fls. 705/707, com fundamento no art. 860 do Código de 

Processo Civil, e por corolário DETERMINO a suspensão de todo e 

qualquer ato que implique em liberação de valores em favor do Senhor 

Eduardo Tadeu Ferreira, ou, abatimento na dívida existente com a parte 

Exequente desta demanda.Determino, ainda, que a Secretaria Judicial 

expeça o competente “Termo de Penhora no Rosto dos Autos”, no valor 

de R$ 18.153.989,93 (dezoito milhões, cento e cinquenta e três mil, 

novecentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), fazendo 

constar que nestes autos se encontra disponível a “quantia de R$ 

12.127,28 (doze mil, cento e vinte e sete reais e vinte oito centavos)”.Com 

a expedição do “Termo de Penhora no Rosto dos Autos”, intimem-se as 

partes.Após, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova 

Mutum/MT, informando o regular cumprimento da ordem de penhora no 

rosto dos autos, sendo que com o ofício, encaminhe-se cópia da decisão 

à fl. 591, dos documentos às fls. 612/613, da sentença às fls. 623/624, da 

presente decisão e do “Termo de Penhora no Rosto dos Autos”.Outrossim, 

determino que a Secretaria Judicial proceda na forma do art. 1.028, § 3°, 

da CNGC/MT, em relação ao registro de “penhora no rosto dos 

autos”.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 3008 Nr: 17-68.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira, 

Aldorema Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Muzzi Basso, Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Joao Rhicardo Campos Marques - OAB:10.391-A, 

Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594

 Desta forma, RECEBO o pedido de penhora no rosto dos autos 

apresentado às fls. 725/727, com fundamento no art. 860 do Código de 

Processo Civil, e por corolário DETERMINO a suspensão dos atos de 

expedição da carta de adjudicação em favor da parte 

Exequente.Determino, ainda, que a Secretaria Judicial expeça novo “Termo 

de Penhora no Rosto dos Autos”, retificando o expedido à fl. 728, no valor 

de R$ 18.153.989,93 (dezoito milhões, cento e cinquenta e três mil, 

novecentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), fazendo 

constar que nestes autos se encontra disponível a “fração de 86,01 

hectares do imóvel denominado lote 13, matriculado sob o n. 104 do 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Nova Mutum/MT”, com 

valor de R$ 737.871,06 (setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta 

e um reais e seis centavos), conforme decisão proferida às fls. 536/537, e 

mantida por força do Recurso de Agravo de Instrumento n. 72.196/2008 

(fls. 591/595).Com a expedição do novo “Termo de Penhora no Rosto dos 

Autos”, intimem-se as partes.Após, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara 

da Comarca de Nova Mutum/MT, informando o regular cumprimento da 

ordem de penhora no rosto dos autos, sendo que com o ofício, 

encaminhe-se cópia da decisão às fls. 536/537, do Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 72.196/2008 às fls. 591/595, da presente decisão e do 

novo “Termo de Penhora no Rosto dos Autos”.Lado outro, em relação ao 

pedido de penhora no rosto dos autos, cabe ponderar que figura como 

parte Exequente a Senhora Sueli Casagrande Ferreira, em conjunto com o 

Senhor Eduardo Tadeu Ferreira, sendo que a penhora efetivada 

compreende o patrimônio desta também, mormente pelo estado de 

casados.Assim, solicite-se informações ao Juízo da Segunda Vara da 

Comarca de Nova Mutum/MT, acerca da penhora relativa ao patrimônio da 

Exequente Sueli Casagrande Ferreira.Outrossim, determino que a 

Secretaria Judicial proceda na forma do art. 1.028, § 3°, da CNGC/MT, em 

relação ao registro de “penhora no rosto dos autos”.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 37277 Nr: 268-32.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Ferreira, Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Muzzi Basso, Pirajá Luiz Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, João Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B, Luiz Emidio 

Dantas Junior - OAB:7400-MT, Sabino Dallagnol Neto - OAB:7.727-E

 Desta forma, RECEBO o pedido de penhora no rosto dos autos 

apresentado às fls. 574/576, com fundamento no art. 860 do Código de 

Processo Civil, e por corolário DETERMINO a suspensão de todo e 

qualquer ato que implique em liberação de valores em favor da parte 

Exequente.Determino, ainda, que a Secretaria Judicial expeça o 

competente “Termo de Penhora no Rosto dos Autos”, no valor de R$ 

18.153.989,93 (dezoito milhões, cento e cinquenta e três mil, novecentos e 

oitenta e nove reais e noventa e três centavos), fazendo constar que 

nestes autos se encontra disponível a “quantia de R$ 783.691,50 

(setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e um reais e 

cinquenta centavos)”, conforme decisão proferida às fls. 442/450, e 

depósito judicial do crédito às fls. 501 e 512/513.Com a expedição do 

“Termo de Penhora no Rosto dos Autos”, intimem-se as partes.Após, 

oficie-se ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, 

informando o regular cumprimento da ordem de penhora no rosto dos 

autos, sendo que com o ofício, encaminhe-se cópia da decisão às fls. 

442/450, dos documentos às fls. 501 e 512/513, da presente decisão e do 

“Termo de Penhora no Rosto dos Autos”.Lado outro, em relação ao pedido 

de penhora no rosto dos autos, cabe ponderar que neste se encontra a 

quantia devida a título de honorários advocatícios do Advogado Luis Felipe 

Lammel, Patrono do Exequente Eduardo Tadeu Ferreira.Outrossim, 

determino que a Secretaria Judicial proceda na forma do art. 1.028, § 3°, 

da CNGC/MT, em relação ao registro de “penhora no rosto dos 

autos”.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 49088 Nr: 172-12.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400-MT

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de reforço de penhora apresentado 

pela Exequente Sueli Casagrande Ferreira às fls. 347/349, para fins 

de:INTIMAR os Senhores Nelson José Vigolo, Geraldo Vigolo e Bom Jesus 

Agropecuária Ltda para que não procedam com o pagamento dos valores 

devidos aos Executados Pirajá Luiz Basso e Solange Muzzi Basso 

decorrentes do contrato entabulado com estes, notadamente da parcela 

de 7.200 sacas de soja com vencimento para 28.02.2019, com 

fundamento no art. 855, I, do Código de Processo Civil;ADVERTIR os 

Senhores Nelson José Vigolo, Geraldo Vigolo e Bom Jesus Agropecuária 

Ltda que só serão exonerados da obrigação se efetuarem o depósito 

judicial do valor relativo ao crédito penhorado, bem como se negarem o 

débito em conluio com a parte Executada, considerar-se-ão em fraude de 

execução, nos ditames dos § 2° e § 3°, do art. 856, do Código de 

Processo Civil.[...].Entretanto, aportou aos autos decisão proferida nos 

autos da Ação de Execução n. 14-50.1994.811.0086 – Código n. 3004, 

com trâmite na Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, a qual 

determinou a penhora no rosto dos autos em relação ao crédito existente 

em favor do Senhor Eduardo Tadeu Ferreira.Denota-se que o Senhor 

Eduardo Tadeu Ferreira não figura como exequente na presente demanda, 

mas sim a Senhora Sueli Casagrande Ferreira, ficando “a priori” 

prejudicado o cumprimento do ato de penhora no rosto dos autos.Desta 

forma, solicite-se informações ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de 

Nova Mutum/MT, acerca da manutenção da penhora no rosto dos autos 

neste feito, considerando a falta de condição de Exequente do Senhor 

Eduardo Tadeu Ferreira.Entretanto, por cautela DETERMINO a suspensão 

de todo e qualquer ato que implique em liberação de valores em favor da 

parte Exequente.Com o ofício, determino que a Secretaria Judicial 

encaminhe cópia da petição exordial às fls. 5/10, da decisão inicial à fl. 81, 

e da presente decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111697 Nr: 6895-37.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil.Da Necessidade Suspensão dos Autos.De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos REsp 

1578526/SP, REsp 1578553/SP e REsp 1578490/SP, decidiu pela afetação 

destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o n. 

958.Nesse sentido, eis o decidido pelo Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino nos autos do REsp 1578526/SP:“O presente recurso merece 
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ser processado como recurso repetitivo. Efetivamente, verifica-se a 

existência de uma multiplicidade de recursos que ascendem a esta Corte 

com fundamento na controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em 

contratos bancários, de serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia, o que justifica o 

julgamento do recurso pelo rito dos recursos especiais repetitivos. Desse 

modo, afeto à SEGUNDA SEÇÃO o julgamento do presente recurso para, 

nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, consolidar o 

entendimento desta Corte acerca da "validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem". Determino a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão 

ora afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as 

hipóteses de autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do 

mérito e coisa julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso 

concreto, a critério do juízo.” (Sem grifos no original).Releva notar ainda, 

que consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil.Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 958 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 108963 Nr: 5445-59.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Santana dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela de urgência, uma vez que, ausente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil.Da Necessidade Suspensão dos Autos.De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos REsp 

1578526/SP, REsp 1578553/SP e REsp 1578490/SP, decidiu pela afetação 

destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o n. 

958.Nesse sentido, eis o decidido pelo Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino nos autos do REsp 1578526/SP:“O presente recurso merece 

ser processado como recurso repetitivo. Efetivamente, verifica-se a 

existência de uma multiplicidade de recursos que ascendem a esta Corte 

com fundamento na controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em 

contratos bancários, de serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem dado em garantia, o que justifica o 

julgamento do recurso pelo rito dos recursos especiais repetitivos. Desse 

modo, afeto à SEGUNDA SEÇÃO o julgamento do presente recurso para, 

nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, consolidar o 

entendimento desta Corte acerca da "validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do 

contrato e/ou avaliação do bem". Determino a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão 

ora afetada (cf. art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as 

hipóteses de autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do 

mérito e coisa julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso 

concreto, a critério do juízo.” (Sem grifos no original).Releva notar ainda, 

que consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil.Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 958 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário. (...)

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000685-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES OAB - MS19497 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Cilene Pereira (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

_________ Processo nº. 1000685-16.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se de 

mandado de segurança impetrado por COOPERATIVA DE TRABALHO 

VALE DO TELES PIRES, em face de suposto ato ilegal e abusivo praticado 

por MARIA CILENE PEREIRA, pregoeira do Município de Santa Rita do 

Trivelato/MT, ambos já qualificados nos autos. A impetrante alega que, o 

município de Santa Rita do Trivelato instalou processo licitatório, na 

modalidade pregão presencial, tipo menor preço por item, sob o nº 

016/2008, com o objetivo o registro de preços para futura e eventual 

contratação de mão de obra de apoio às atividades operacionais 

subsidiárias para atender as unidades da prefeitura municipal. Acrescenta 

que compareceu na sessão pública no dia e hora determinados, com a 

documentação prevista no edital, com o intuito de participar do processo 

licitatório, tendo sido credenciada, participou da sessão de lances, 

sagrou-se vencedora e foi habilitada pela Pregoeira presente. Aduz que a 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DE 

SORRISO – COOPSERV’S, interpôs Recurso Administrativo contra a 

decisão a decisão que habilitou a impetrante alegando que esta não possui 

capital social exigido no item 12.5.1 do edital. Assim, afirma que em sede 

de recurso, o Município de Santa Rita do Trivelato conheceu o recurso e, 

no mérito, julgado procedente, uma vez que entendeu que a impetrante 

não atendeu o item do edital do pregão. Frente a tais apontamentos, vem a 

impetrante a este nobre Poder Judiciário buscar guarida ao seu direito 

líquido e certo de participar do certame, requerendo a suspensão da 

decisão exarada em sede de julgamento do Recurso Administrativo no 

Pregão Presencial nº 016/2018 e ordenar o prosseguimento do certame ou 

suspender o andamento do certame licitatório. Juntou os documentos 

registrados sob os ID’s nº 12958523, 12958585, 12958599, 12958686, 

12958728, 12958820,12958823, 12958828, 12958842, 12958836, 

12958868, 12958898, 12976374 e 12976420. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado contra ato coator supostamente praticado por pregoeiro oficial 

do Município de Santa Rita do Trivelato/MT, com o argumento de violação 

de direito líquido e certo pela decisão que o excluiu do certame, face ao 

fato de violação do previsto no item 12.5.1 do Edital nº 016/2018. É de se 

notar que a alteração da decisão proferida pelo Prefeito de Santa Rita do 

Trivelato/MT não se inclui dentre as competências atribuídas ao pregoeiro, 

que é mero executor do ato, não possuindo qualquer ingerência sobre tal 

deliberação, mas limitando-se a cumpri-las, na forma exata em que 

redigidas. Nesse sentido, segue o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ATO ATRIBUÍDO AO PREGOEIRO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 1. NO MANDADO DE SEGURANÇA QUE SE INSURGE CONTRA 

DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO, O 

PREGOEIRO, COMO MERO EXECUTOR MATERIAL DO ATO, NÃO É PARTE 

LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. 2. A 

INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA IMPLICA EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SENDO VEDADA A 

CONCESSÃO DE PRAZO PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, MÁXIME 

PORQUE A SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PROVOCARIA A 

MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO DA 

IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. 3. AGRAVO PROVIDO”. AGI 

2013002021495, DF 0022404-25.2013.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, 

Julgamento:19/02/2014, Órgão Julgador 4ª Turma Cível, Publicação: 

Publicado no DJE : 28/03/2014, Pág. 162. Ante o exposto, indefiro a 

petição inicial do mandado de segurança com fundamento no art. 10 da Lei 

nº 12.016/2009, extinguindo-o, por conseguinte, nos termos do artigo 485, 

inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

condenação em honorários nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e da 

Súmula 512 do STF. Ciência ao Ministério Público. Nova Mutum/MT, 02 de 

maio de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99675 Nr: 32-65.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DIEGO MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, e 

considerando a citação às fls. 59, impulsiono estes autos para intimar a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido andamento ao 

feito,requerendo o que entender de direito sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103453 Nr: 2424-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATOBA - ASSESSORIA AGRONOMICA 

AMBIENTAL E GEOPROCESSAM LTDA,, Fernando Antonio Molinaria 

Gazola, Maria Antônia Mosena Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Neri Perin - OAB:OAB/RS 

25.883

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84949 Nr: 1916-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Schaline Carla Apio Dalzotto, Espólio de Anderson Luiz 

Dalzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlonei Luiz Fronza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton Cella - OAB:MT 3.938, 

Délcio Antônio de Oliveira - OAB:MT 4050-B, Samuel Petri Soletti - 

OAB:12.327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73543 Nr: 2062-15.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilson Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Autora/Apelada para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75699 Nr: 4266-32.2013.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Miguel Menolli, Loyde Panchoni Menolli, Jose 

Carlos Menolli, Marisa Panchoni Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arão Brilmann, Espólio de Dora 

Brilmann, Lea Tereza Brilmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente das correspondências devolvidas, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, 

caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos 

autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104447 Nr: 2974-70.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reges Willian Centenaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, 

caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos 

autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83479 Nr: 1098-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Mazalotti Dangui

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte autora, para que fique 

ciente da correspondência devolvida, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, 

caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos 

autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, 

deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 
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Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99409 Nr: 5959-46.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walcy Gonçalves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirlene da Silva Forte, Thalya da Silva Costa, 

Thaylene Aparecida da Silva Costa, Lyanderson da Silva Costa, Nathyelle 

Aparecida da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111800 Nr: 6942-11.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50640 Nr: 1693-89.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeno Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48896 Nr: 4268-07.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Venancia da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115197 Nr: 1447-49.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdM, CdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93224 Nr: 1992-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Cristina de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvara Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:MT 15445/O, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 47, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70727 Nr: 3226-49.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte, Sara Elizabeth Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Próis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133, Luiz Gustavo 

Fernandes - OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:20958/B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 93, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101572 Nr: 1190-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Luis de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 89, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102558 Nr: 1819-32.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zurich Minas Brasil Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA SANTOS BIZINOTTO, Ataide Bizinotto 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:SP 273.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 76, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92290 Nr: 1364-04.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 

5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 44, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72679 Nr: 1198-74.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Emanoel da Silva, J Emanoel da Silva 

Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7023-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 105, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53810 Nr: 1312-47.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeovan de Abreu Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 67, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81896 Nr: 51-42.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 71, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 
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diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 2392-22.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josneli Gamarra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Cristina Rodrigues - 

OAB:MT 13.451, Luciane Soares Martinazzo - OAB:MT 13561, Rafael 

Soares Martinazzo - OAB:MT 9925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT 5.736-O

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar as partes exequente, na pessoa de seu advogado, 

para se manifestarem sobre os cálculos de fls. 240, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73402 Nr: 1923-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Montgomery Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 103, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32478 Nr: 2090-27.2006.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boleslau Dziachan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lélio Teixeira Coelho - 

OAB:MT-2070 A, Marcelo Joventino Coelho - OAB:MT 5950-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WILSON RODRIGUES FONTELLI, para devolução 

dos autos nº 2090-27.2006.811.0086, Protocolo 32478, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95779 Nr: 3569-06.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Cabalheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 “Vistos. Concedo à parte autora o prazo de 10 (dez) dias para 

apresentação de substabelecimento e razões finais. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114504 Nr: 1020-52.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Rafael de Arruda Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109542 Nr: 5712-31.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciele Valéria Poleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por MUTUM 

AGRO PECUÁRIA S.A em face de GRACIELE VALÉRIA POLETO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, nota-se que a presente inicial está em 

conformidade com o que determina o artigo 798 do Código de Processo 

Civil, razão pela qual a RECEBO.

Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, consignando-se no mandado o prazo para oposição dos 

embargos, os quais não terão efeito suspensivo, exceto na hipótese do 

art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Não noticiado o pagamento no prazo determinado, proceda o Sr. Oficial de 

Justiça de imediato à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o 

auto de penhora e intimando a executada na mesma oportunidade, nos 

termos do artigo 829, § 1º, do Código de Processo Civil.

Não encontrada a devedora, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao arresto de 

quantos bens quantos bastem para garantia da execução, observado o 

procedimento previsto no art. 830, § 1º, do Código de Processo Civil.

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87031 Nr: 3104-31.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Borsatti, Edson Borsatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE 

DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE em face de AGNALDO 

BORSATTI e EDSON BORSATTI, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Às fls. 58/61, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.
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É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 58/61, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 102069 Nr: 1503-19.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bunge Alimentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição, etc.

Analisando-se o disposto no art. 468, § 6°, 7° e 8°, da CNGC/MT, 

vislumbra-se que o parcelamento admitido é com relação às custas iniciais 

do processo, a serem pagas quando da sua distribuição, não abrangendo 

as despesas advindas no curso da ação, senão vejamos:

 “Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.

§ 6° O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, 

após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as 

alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.

 § 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e 

sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a 

decisão favorável do juiz.

 § 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a 

serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas 

processuais havidas no curso do processo.” (Sem grifos no original).

Neste sentido, verificando a incidência de erro material na decisão 

anteriormente proferida, CHAMO O FEITO A ORDEM para fins de:

 REVOGAR a decisão de fls. 162/163, informando-se com urgência ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, se necessário.

 INDEFERIR o pleito de fls. 160/161 em observância ao teor do art. 468 da 

CNGC, determinando-se, por consequência, a intimação do Embargante 

para efetuar o recolhimento das custas devidas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77108 Nr: 690-94.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOMASIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de impugnação ao valor fixado como honorários periciais 

movida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, às fls. 52/53. A 

autarquia previdenciária aduz que o valor fixado teria sido de um salário 

mínimo, que discordava da referida quantia, para que fosse 

redimensionada para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos da 

Resolução 232/2016. No entanto, consigno que a importância estabelecida 

a título de honorários periciais às fls. 49 foi de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), e não de um salário mínimo. Logo, o valor fixado às fls. 49 majorou 

a quantia fixada na Resolução 232/2016 em menos de duas vezes, em 

razão da especialidade do profissional e porque é único nesta Comarca 

que aceita realizar as perícias nas ações previdenciárias. Além disso, 

ressalto que Nova Mutum é Comarca localizada no interior do Estado, 

distante cerca de 260km da capital, na qual o custo de vida é bastante 

elevado. Ainda, ressalto que as perícias médicas não são de baixa 

complexidade e o médico perito gasta tempo razoável para a confecção 

do laudo, visto que deve realizar o exame pessoal no paciente e redigir o 

laudo posteriormente, trabalho este que pode envolver pesquisas sobre o 

tema. Desta feita, o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) é 

insuficiente para remunerar os honorários periciais do único médico que 

aceita realizar os laudos nesta Comarca. Se fosse o caso de nomear um 

perito de outra Comarca para realizar os laudos periciais no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), como quer o INSS, é fato que nenhum 

aceitaria o encargo, haja vista que tal valor seria empregado basicamente 

com os custos com transporte. Assim, é justo que perito receba um valor 

justo e coerente pelo desempenho de seu trabalho. Por isso, mantenho o 

valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como honorários periciais ao médico 

nomeado às fls. 49. Intime-se o perito nomeado para dar início aos 

trabalhos. Intime-se o INSS acerca desta decisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79876 Nr: 3029-26.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENEIDE LOPES DE VARGAS PREZITTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos. Cuida-se de impugnação ao valor fixado como honorários periciais 

movida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, às fls. 102/103. 

A autarquia previdenciária aduz que o valor fixado teria sido de um salário 

mínimo, que discordava da referida quantia, para que fosse 

redimensionada para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos da 

Resolução 232/2016. No entanto, consigno que a importância estabelecida 

a título de honorários periciais às fls. 97 foi de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), e não de um salário mínimo. Logo, o valor fixado às fls. 97 majorou 

a quantia fixada na Resolução 232/2016 em menos de duas vezes, em 

razão da especialidade do profissional e porque é único nesta Comarca 

que aceita realizar as perícias nas ações previdenciárias. Além disso, 

ressalto que Nova Mutum é Comarca localizada no interior do Estado, 

distante cerca de 260km da capital, na qual o custo de vida é bastante 

elevado. Ainda, ressalto que as perícias médicas não são de baixa 

complexidade e o médico perito gasta tempo razoável para a confecção 

do laudo, visto que deve realizar o exame pessoal no paciente e redigir o 

laudo posteriormente, trabalho este que pode envolver pesquisas sobre o 

tema. Desta feita, o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) é 

insuficiente para remunerar os honorários periciais do único médico que 

aceita realizar os laudos nesta Comarca. Se fosse o caso de nomear um 

perito de outra Comarca para realizar os laudos periciais no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), como quer o INSS, é fato que nenhum 

aceitaria o encargo, haja vista que tal valor seria empregado basicamente 

com os custos com transporte. Assim, é justo que perito receba um valor 

justo pelo desempenho de seu trabalho. Por isso, mantenho o valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais) como honorários periciais ao médico nomeado 

às fls. 97. Intime-se o perito nomeado para dar início aos trabalhos. 

Intime-se o INSS acerca desta decisão. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25044 Nr: 2206-04.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Gasparini, Ana Maria Gaspararini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joceli da Silva Bueno, Salete Terezinha Bueno 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloisio Mendes de Araújo - 

OAB:8.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 
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14.594

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de oficio à justiça federal para consulta da 

última declaração de imposto de renda do executado.

 Proceda-se às buscas pelo sistema INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: RAFAEL 

DOS SANTOS Dados do Processo: Processo: 1000310-15.2018.8.11.0086 

Valor causa: R$ 37,74 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

25/07/2018 Hora: 17:40 REQUERENTE: RAFAEL DOS SANTOS Advogado 

do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - MT0009119S-A Nome: 

RAFAEL DOS SANTOS Endereço: Rua dos Palmitos, 51 W, Residencial 

Primavera, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: NELSON WILIANS 

FRATONI RODRIGUES - MT0011065S-A Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: Avenida Dos Uirapurus, 213 W, Centro, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 Senhor(a): REQUERENTE: RAFAEL DOS SANTOS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 30 de abril de 

2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010246-81.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BATISTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR PROIS (EXECUTADO)

IVANETE DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: MIGUEL BATISTELLA Dados do 

Processo: Processo: 8010246-81.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 

15.610,02 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 10/10/2018 Hora: 

13:20 EXEQUENTE: MIGUEL BATISTELLA Advogado do(a) EXEQUENTE: 

LUIZ GUSTAVO FERNANDES - MT0014916A Nome: MIGUEL BATISTELLA 

Endereço: Rua MAGESTER, S/N, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 

78453-000 EXECUTADO: AGENOR PROIS, IVANETE DA SILVA LIMA 

Advogado do(a) EXECUTADO: JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - 

MT15530/O Advogado do(a) EXECUTADO: Nome: AGENOR PROIS 

Endereço: Rua DAS ARARAS, S/N, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 

78453-000 Nome: IVANETE DA SILVA LIMA Endereço: Rua DAS ARARAS, 

S/N, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 Senhor(a): EXEQUENTE: 

MIGUEL BATISTELLA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

11 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-63.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDA LOYANE RODRIGUES MANDU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000904-63.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: BRIGIDA LOYANE RODRIGUES MANDU REQUERIDO: 

BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 538 de 846



argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-48.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRIGIDA LOYANE RODRIGUES MANDU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000905-48.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: BRIGIDA LOYANE RODRIGUES MANDU REQUERIDO: 

DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA. Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 

Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000906-33.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000906-33.2017.8.11.0086 
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REQUERENTE: PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000907-18.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 
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Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000908-03.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000908-03.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO NASCIMENTO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000911-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCINEIA BEZERRA DOS SANTOS REQUERIDO: BELA 

IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 

Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 541 de 846



improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLELSON PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000912-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARLELSON PEREIRA CARDOSO REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Recebo a 

inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da 

Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS SILVESTRE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000913-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: WILLIANS SILVESTRE DE ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 
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antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000914-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINELSON PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000914-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LINELSON PEREIRA CARDOSO REQUERIDO: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que 

atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus 

da Prova. Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque 

ausentes os requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que 

a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LINELSON PEREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000915-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LINELSON PEREIRA CARDOSO REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000308-45.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 389,31 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

25/07/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: FRANCISCO LOPES DO 

NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON 

CARDOSO - MT0009119S-A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Avenida Dos Uirapurus, 213 W, 

Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Advogado do(a) 

REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 30 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARENICE ALEXANDRINA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000309-30.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 94,85 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

25/07/2018 Hora: 17:20 REQUERENTE: MARENICE ALEXANDRINA 

MARTINS Advogado do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - 

MT0009119S-A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: Avenida Dos Uirapurus, 213 W, Centro, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT0014992S Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 

da Lei 9.099/1995, bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao 

final transcrito, ou cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta/mandado, para todos os termos da ação 

indicada, ciente que deverá comparecer à Audiência de Conciliação, na 

data e hora designada. Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não 

comparecendo à Audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte 

Reclamada, como verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante 

na Petição Inicial ou Termo de Reclamação, podendo ser proferida 

Sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o 

Requerido e não obtida a conciliação, deverá oferecer Contestação em até 

5 dias após a Audiência de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de 

valor superior a 20 salários mínimos, a presença de Advogado. Em se 

tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da 

audiência a respectiva a Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, 

sob pena de revelia. A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou se proceder à Audiência de Instrução e Julgamento. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 30 de abril de 

2018. Assinado Eletronicamente MARLETE MARIA ROSA KOLODZIEJ Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA IGNACIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000395-98.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

25/07/2018 Hora: 14:40 REQUERENTE: ANGELICA IGNACIO DE SOUZA 

Advogado do(a) REQUERENTE: DARGILAN BORGES CINTRA - 

MT0009150A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: TRAVESSA OLIVEIRA BELLO, CENTRO, 

CURITIBA - PR - CEP: 80020-030 Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO 

PAULO GALERA MARI - MT0003056A Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, 

bem como de todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 30 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010246-81.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL BATISTELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENOR PROIS (EXECUTADO)

IVANETE DA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT15530/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: AGENOR PROIS, 

IVANETE DA SILVA LIMA Dados do Processo: Processo: 

8010246-81.2014.8.11.0086 Valor causa: R$ 15.610,02 Espécie/Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 10/10/2018 Hora: 13:20 EXEQUENTE: MIGUEL 

BATISTELLA Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

MT0014916A EXECUTADO: AGENOR PROIS, IVANETE DA SILVA LIMA 

Nome: AGENOR PROIS Endereço: Rua DAS ARARAS, S/N, STA RITA 

TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 Nome: IVANETE DA SILVA LIMA 

Endereço: Rua DAS ARARAS, S/N, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 

78453-000 Advogado do(a) EXECUTADO: JONAS HENRIQUE MELDOLA 

DA SILVA - MT15530/O Advogado do(a) EXECUTADO: Senhor(a): 

EXECUTADO: AGENOR PROIS, IVANETE DA SILVA LIMA Procedo a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 
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à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 11 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIANS SILVESTRE DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000913-25.2017.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 11.006,60 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

15/05/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: WILLIANS SILVESTRE DE 

ASSUNCAO Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM 

VIEIRA - MT16216/O-O REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: 

BANCO BRADESCO S.A. Endereço: Núcleo Cidade de Deus, s/n, S/N, 4 

andar do Prédio Novo, Vila Yara, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do Art. 12 da Lei 9.099/1995, bem como de 

todo o conteúdo do despacho/decisão ao final transcrito, ou cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta/mandado, para todos os termos da ação indicada, ciente que deverá 

comparecer à Audiência de Conciliação, na data e hora designada. 

Despacho/Decisão: Anexo. Advertência: Não comparecendo à Audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela Parte Reclamada, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela Parte Reclamante na Petição Inicial ou 

Termo de Reclamação, podendo ser proferida Sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo o Requerido e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer Contestação em até 5 dias após a Audiência 

de Conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 

salários mínimos, a presença de Advogado. Em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência a respectiva a 

Carta de Preposição e demais Atos Constitutivos, sob pena de revelia. A 

ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

à Audiência de Instrução e Julgamento. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema 

Computacional PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos 

(procurações, cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos 

ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova 

Mutum - MT, 2 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente MARLETE 

MARIA ROSA KOLODZIEJ Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81612 Nr: 4403-77.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Sachser Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente as alegações finais, 

no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 85605 Nr: 2332-68.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Felix da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente as alegações finais, 

no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89024 Nr: 4426-86.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Brandes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente as alegações finais, 

no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79149 Nr: 2378-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janielson Cardoso Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Ante o exposto, reconheço antecipadamente a prescrição retroativa da 

pretensão punitiva do crime previsto pelo artigo 129,§9º, e a prescrição 

pela pena in abstrato do crime previsto pelo artigo 147 do CP, razão pela 

qual DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Janielson Cardoso 

Alves, devidamente qualificado nestes autos, com fulcro no artigo 107, 

inciso IV, c.c. art. 110, §2º do Código Penal. Publique-se, registre-se e 

intimem-se, observando-se quanto ao acusado a desnecessidade de sua 

intimação pessoal, bastando que se dê na pessoa de advogado 

constituído ou de Defensor Público que poderá ser nomeado apenas para 

esse ato, conforme prevê o artigo 1387 da CNGC.Após o transito em 

julgado, arquive-se, observadas as baixas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97608 Nr: 4837-95.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT, Marina Cristina Tabile - OAB:MT 16.857

 Vistos.

Tendo em vista a convocação desta magistrada para participação em 

curso de capacitação no Egrégio Tribunal de Justiça, dou por prejudicado 

o presente ato.

Posto isto, redesigno, desde logo, a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18/10/2018, às 13h30min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

Saem os presentes intimados, conforme lista anexa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 249-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Almeida Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 Após a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas faltantes Renan Marcos de 

Oliveira Silva e Luiz Felipe Nascimento de Leoni.

 Encerrada a instrução criminal, dê-se vistas dos autos às partes para 

oferecerem alegações finais escritas, no prazo legal e após, voltem os 

autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do 

que, para constar eu, Jociene Barbosa da Silva Magalhães, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113124 Nr: 351-96.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odelso Benedito de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Após a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos.

Redesigno audiência de instrução para o dia 16 de maio de 2018 às 

16h30min.

 Saem os presentes devidamente intimados.

Requisitem-se novamente os policiais e a presença do acusado.

 Cumpra-se.”

 Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do 

que, para constar eu, Laize Kelly Canavarros da Silva, que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 79512 Nr: 2687-15.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Francisco de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Roberto Boni - 

OAB:MT 8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 22/10/2018, às 14h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 75143 Nr: 3698-16.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvilson Bispo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 

aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária do acusado, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade do agente.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 22/10/2018, às 13h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88833 Nr: 4291-74.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erique do Carmo Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Tendo em vista a convocação desta magistrada para participação em 

curso de capacitação no Egrégio Tribunal de Justiça, dou por prejudicado 

o presente ato.

Posto isto, redesigno, desde logo, a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18/10/2018, às 15h00min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

Saem os presentes intimados, conforme lista anexa.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 95414 Nr: 3319-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Dorival de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a resposta à acusação colacionada 
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aos autos não traz elementos capazes de modificar, por ora, o 

entendimento esposado quando do recebimento da denúncia.

Não há demonstração de causas concretas que dêem azo à absolvição 

sumária dos acusados, nos termos do artigo 397 do CPP, eis que não se 

pode vislumbrar a ocorrência manifesta de excludente de ilicitude, 

excludente de culpabilidade, que o fato não constitui crime ou que esteja 

extinta a punibilidade dos agentes.

Os fatos narrados podem constituir crime, sem evidências cabais de que 

não o seria, o que apenas poderá ser confirmado no desenrolar da 

instrução criminal.

 Assim, designo o dia 15/10/2018, às 16h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa para 

comparecerem ao ato, bem como os réus, seus defensores constituídos e 

o Ministério Público da data aprazada.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54669 Nr: 2150-87.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Ambrosio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Após a MMª Juíza proferiu a seguinte decisão:

 “Vistos.

Aguarda-se o retorno das cartas precatórias enviadas para a oitiva das 

testemunhas Cleber Ghizzi e Vanessa Caceres Viana, ou decurso do 

prazo de cumprimento, e encerrado este, nos termos do artigo 222 §2 do 

CPP, vistas às partes para o oferecimento de alegações finais.

 No mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento da advogada Adrielle Faccio.

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se encerrasse o 

presente, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Do 

que, para constar eu, Laize Kelly Canavarros da Silva, que o digitei.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70726 Nr: 1001-79.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELMA MARIA ZAMPIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELÂINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 INTIMAÇÃO do advogado da embargada para manifestar nos autos do 

retorno dos autos a 1ª Instância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 101375 Nr: 1192-22.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE FATIMA JASCOSKI FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar nos autos no 

prazo legal, da juntada de Contestação de ref. 11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 81977 Nr: 2753-52.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULEIDE DO CARMO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV do CPC.Condeno o autor ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor 

atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31730 Nr: 2226-47.2009.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que 

Banco finasa Bmc s/a, atual Banco Bradesco Financiamento S/A promove 

em desfavor de João Amaral da silva Junior, ambos qualificados na 

exordial, pela qual pretende a busca e apreensão da Motocicleta: HONDA, 

Modelo: CG – TITAN KS, Chassi: 9C2KC15109R010958, Ano/Modelo: 

2008/2009, Cor: AZUL, Placa: NJN 1984 .

O requerido não foi citado na presente ação.

Á fl. 105 o requerente informa a ausência de interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando por sua extinção (art. 485, VIII do CPC).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento.

Decido.

O pedido de desistência há de ser acatado, ante a ausência de 

necessidade de consentimento do requerido, uma vez que, não foi citado 

até presente data.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC, aplicado subsidiariamente (art. 318, parágrafo único, 

CPC).

 Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme art. 90, caput, do CPC.

Sem honorários, visto que não há citação do requerido nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe, observando-se, se for o caso, o disposto nos 

Provimentos 11 e 40/2014 CGJ-MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67651 Nr: 2535-92.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076/MT
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 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença que Valdivina Clara da Silva 

promove em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S/A, em que 

houve a quitação da dívida (fls. 136 e 148).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Tendo em vista o adimplemento do débito perseguido por objeto do 

presente feito, não há óbice à extinção do processo com resolução do 

mérito em razão do adimplemento efetivado.

Dispositivo.

Em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda¬mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Em atenção ao princípio da causalidade, caberá aos executados arcarem 

com as custas e despesas processuais.

Sem honorários, tendo em vista que quitados com o débito.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64755 Nr: 241-67.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA PAES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV do CPC.Condeno a autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor 

atribuído à causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária (art. 98, §3º, CPC).Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 63050 Nr: 1743-75.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIVIRINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentada pelo INSS e, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo extinto o 

feito com resolução de mérito.Em consequência, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo executado/impugnante à fl. 126:a)Valor principal: R$ 

4.262,52 (quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos);b)Honorários advocatícios: R$ 393,89 (trezentos e noventa e 

três reais e oitenta e nove centavos).Condeno o impugnado/exequente ao 

pagamento das custas processuais eventualmente acrescidas com o 

presente incidente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% sobre o valor tido como excesso de execução (R$ 

9.863,62), ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da 

gratuidade judiciária, na forma da lei (art. 98, §3º, CPC).Transitada em 

julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, de forma individualizada, ao 

Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64402 Nr: 3174-47.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV. CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MV. CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 09722543000197. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT em face de MV. CONSULTORIA E 

REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de @NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5209/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.285,87

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74043 Nr: 2392-69.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Francisco Dias de Almeida, imputando-lhe a conduta 

prevista no artigo 306, “caput”, da Lei 9.503/97, e artigo 129, §9º, do 

Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69, CP).

A denúncia foi recebida (ref. 4)

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (ref. 18).

Durante a instrução processual, foi realizada a oitiva da ofendida Regiane 

Machado da Silva e das testemunhas Jefferson Gomes Rocha Lima e 

Roberto Alves da Silva. O acusado foi interrogado.

As partes apresentaram os memoriais finais. O Ministério Público pugnou 

pelo julgamento parcialmente procedente, para condenar o acusado nas 

penas do artigo 306 do CTB e art. 21 da LCP (ref. 94). A Defesa, por sua 

vez, pugnou pela aplicação da pena mínima, a ser cumprida em regime 

aberto (ref. 99).

É o relatório. Fundamento. Decido.

A pretensão punitiva estatal merece parcial procedência. A ver:

Do artigo 306 do CTB.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de 

flagrante delito (folha 02), boletim de ocorrência nº. 2015.260562 (folha 

03/06), auto de constatação de embriaguez alcoólica (folha 07), auto de 

apreensão (folha 27), auto de depósito (folha 38), e demais elementos 

indiretamente colacionados aos autos.

A autoria igualmente recai sobre o acusado Francisco Dias de Almeida

A testemunha Jefferson Gomes Rocha Lima, ouvido em juízo, afirmou: 

“(...) realmente ele estava embriagado (...)”

 Promotor de Justiça: “O que levou a conclusão que ele estava 

embriagado”?

Testemunha (Jefferson): “O hálito. A locomoção dele. Encontramos bebida 

dentro do carro”.

A testemunha Roberto Alves da Silva, ouvido em juízo, asseverou: “(...) 

chegando lá, além de estarem o casal em situação de embriaguez 

alcoólica, teve agressões (...)”.

Promotora de Justiça: “O rapaz, o Francisco, estava alcoolizado”?

Testemunha (Roberto): “Apresentava sinais de embriaguez. (...) Odor 

etílico. Falando demais, exaltado (...)”.

O réu, em seu interrogatório em fase judicial, confirmou que havia ingerido 
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bebida alcoólica, prestando as seguintes declarações:

 “(...) aconteceu que eu tinha bebido três latinhas (...)”.

 Juízo: “O senhor ingeriu bebida alcoólica no dia”?

Réu: “Urrum”.

Juízo: “No momento que o senhor dirigia esse veículo automotor, a sua 

companheira na época pediu para o senhor parar, diminuir a velocidade”?

Réu: “Não, é que nós ‘tava’ devagar...”.

Da afirmação do acusado, percebe-se que ele confirma que estava 

dirigindo veículo automotor após ingerir bebida alcoólica.

Portanto, ante as provas trazidas para os autos acerca da culpabilidade e 

autoria do acusado, aliado ao fato de o réu confirmar que após ingerir 

bebida alcoólica dirigiu veículo automotor, o decreto condenatório é medida 

de rigor.

Da desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal 

de vias de fato (art. 21 da LCP).

Não foi realizado exame de corpo de delito da vítima Regiane Machado da 

Silva. Porém, ante as oitivas judiciais, verifica-se a materialidade e autoria 

no que tange a vias de fato.

A materialidade da contravenção penal está devidamente demonstrada 

pelo auto de flagrante delito (folha 02), boletim de ocorrência nº. 

2015.260562 (folha 03/06) e demais documentos carreados indiretamente 

aos autos, como a oitiva da vítima e da testemunha Roberto Alves da Silva.

A vítima, ouvida em juízo, asseverou: “(...) a gente tava na chácara né, aí 

começamos uma discussão sobre a velocidade do carro (...) aí eu quis 

descer do carro (...)".

 Juízo: “A senhora foi agredida naquela ocasião”?

Vítima (Regiane): “Sim (...) ele só me deu uns tapas, me jogou no chão 

(...)”.

A testemunha Roberto Alves da Silva, inquirido em juízo, afirmou: “(...) teve 

agressões, algumas escoriações estavam presente (...)”.

O réu, interrogado em juízo, prestou as seguintes declarações: “(...) ela 

começou a me agredir, eu segurei ela, ela começou a gritar, e os pessoal 

chegou (...)”.

Juízo: “O senhor não chegou a agredi-la, em nenhum momento”?

Réu: “Não. Eu só segurei ela (...) pelo braço”.

Juízo: “O senhor apertou o braço dela”?

Réu: “Urrum”. Com tal resposta, o réu confirmou que apertou o braço da 

ofendida.

Portanto, ante as provas trazidas para os autos acerca da culpabilidade e 

autoria do acusado, somado ao fato de o réu confirmar que apertou o 

braço da ofendida, a desclassificação do delito de lesão corporal para a 

contravenção de vias de fato é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal 

para CONDENAR o acusado FRANCISCO DIAS DE ALMEDA nas penas do 

artigo 306, “caput” da Lei 9.503/97 e artigo 21 do Decreto Lei nº. 3.688/41.

Passo à dosimetria da pena do réu quanto ao crime descrito no artigo 306 

da Lei 9.503/97, atento aos comandos insertos nos artigos 59 e 68 do 

Código Penal.

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código 

Penal, assim dispostas: Culpabilidade – transparece ser a normal à 

espécie, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; 

Antecedentes – as certidões anexas aos autos atestam que o acusado é 

tecnicamente primário. No que se refere à conduta social e a 

personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las. 

Os motivos do crime são próprios do tipo penal, não ensejando a 

exasperação da pena. Quanto às circunstâncias, nada existe a ser 

considerado que já não integre o tipo penal da infração penal em tela. 

Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo 

maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento 

da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

A pena prevista para este crime é de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa 

e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.

Assim, verificando as circunstâncias, tenho por bem em fixar a pena-base 

no mínimo legal, em 6 (seis) meses de detenção.

Em segunda fase, não há a circunstância agravante a ser considerada. 

De outro lado, De outro lado, há a atenuante da confissão, todavia, 

atentando-se à Súmula 231 do STJ, deixo de minorar a pena, pois fixada 

no mínimo legal, de forma que mantenho a pena em 06 (seis) meses de 

detenção.

Em terceira fase, não havendo causa de aumento ou de diminuição de 

pena, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção.

Da Pena de Multa

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 

306 do CTB, considero que esta segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, já analisadas, fixo-a em 10 (DEZ) DIAS-MULTA. Inexistindo 

informações acerca da renda atual da acusada, fixo cada dia-multa no 

patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos. Devendo a pena de multa ser paga ao fundo 

penitenciário, dentro de dez dias de transitada em julgado a sentença, tudo 

de conformidade com os arts. 49 e 50, ambos do Código Penal.

Da Suspensão ou Proibição da Permissão ou Habilitação

Ademais, como forma necessária e suficiente para reprovação e 

prevenção do crime, CONDENO ainda na proibição de obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da 

condenação, qual seja, 06 (seis) meses, conforme prevê art. 293, do CTB:

 “A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou 

a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses 

a cinco anos.

 § 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a 

entregar à autoridade judiciária, em quarenta e oito horas, a Permissão 

para Dirigir ou a Carteira de Habilitação.”

Passo à dosimetria da pena do réu quanto à contravenção penal descrita 

no artigo 21 do Decreto Lei nº. 3.688/41, atento aos comandos insertos 

nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código 

Penal, assim dispostas: Culpabilidade – transparece ser a normal à 

espécie, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; 

Antecedentes – as certidões anexas aos autos atestam que o acusado é 

tecnicamente primário. No que se refere à conduta social e a 

personalidade, inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las. 

Os motivos dos crimes são próprios do tipo penal, não ensejando a 

exasperação da pena. Quanto às circunstâncias, são desfavoráveis, 

entretanto, evitando o bis in idem, serão valoradas na segunda fase. 

Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo 

maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento 

da vítima igualmente não requer valoração extrapenal.

A pena prevista para a contravenção penal é de 15 (quinze) dias a 03 

(três) meses de prisão simples, ou multa. Assim, verificando as 

circunstâncias, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 

15 (quinze) dias de prisão simples.

Em segunda fase, há a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, 

do Código Penal, já que o delito foi cometido no âmbito das relações 

domésticas. De outro lado, há a circunstância atenuante da confissão. 

Assim, as compenso, mantendo a pena em 15 (quinze) dias de prisão 

simples.

Em terceira fase, não havendo causa de aumento ou de diminuição de 

pena, torno a pena definitiva em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Do concurso material de crimes (art. 69, CP).

Reconheço o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69, 

“caput”, do Código Penal, razão pela qual somo as penas aplicadas, 

ficando o réu condenado a 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção 

e 10 (dez) dias-multa.

Da Pena Definitiva:

Assim, fixo a PENA DEFINITIVA do réu, FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA, em 

6 (SEIS) MESES e 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA, fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, e a proibição de obter a permissão ou a habilitação pelo prazo de 06 

(seis) meses.

 Regime Inicial de Cumprimento de Pena

Fixo o regime inicial ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal.

Da Detração

Tendo em vista o regime inicial aplicado, deixo de operar a detração, a fim 

de que possa ser realizada pelo juízo da execução penal.

Da Pena Restritiva de Direitos

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, diante do não atendimento ao requisito objetivo contido no artigo 44, 

inciso I, do Código Penal e Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

Do Sursis

Cabível o “sursis” previsto no artigo 77 do Código Penal, eis que o 

acusado atende aos requisitos previstos nos incisos I, II e III do referido 
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artigo. Todavia, deixo de aplica-lo para, em audiência admonitória no juízo 

da execução penal, ser verificado se o réu o aceitará.

Do Direito De Recorrer Em Liberdade

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, visto que não 

presentes os fundamentos para a decretação da prisão preventiva.

Valor Mínimo Para Reparação Dos Danos

Ante a inexistência de dilação probatória quanto ao prejuízo sofrido pela 

vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme 

determinado pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, 

a vítima discutir tal matéria no juízo cível.

Em razão da insuficiência de recurso do acusado, isento-o do pagamento 

das custas judiciais.

Nos termos do artigo 201, §2º, do CPP, intime-se a vítima da sentença.

Transitada em julgado a presente decisão, certifique-se e:

- expeça-se guia definitiva de execução;

- oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis;

- intime-se o réu para recolhimento da pena de multa.

-Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito - Detran, informando 

sobre a proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor pelo prazo de 06 meses, com observância do art. 292 

do CTB.

Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63224 Nr: 1929-98.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para manifestar nos autos da 

juntada do Laudo Sócio Econômico, de fls. 133/146

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90409 Nr: 2871-91.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIVANIA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instalada a solenidade, constatou-se a ausência da parte autora, embora 

devidamente intimada para o presente ato.

Evidenciado o desinteresse da requerente, extingo o feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Com o transito, arquivem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103084 Nr: 2099-94.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ALVES MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA RIBEIRO ARAÚJO - 

OAB:22965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Determino a intimação da parte autora para emendar a inicial e esclarecer 

os pedidos formulados na presente ação, uma vez que dos fatos e 

fundamentos narrados não decorre logicamente o pedido, nos termos do 

art. 319, inciso III, e 321 do Código de Processo Civil.

A parte deverá esclarecer se pretende que o feito siga o rito de execução 

ou de conhecimento, adaptando os pedidos de acordo com o rito 

escolhido, uma vez que titula a ação como executiva, porém nos pedidos 

requer a procedência da ação.

Intime-se, ainda, para juntar aos autos comprovante do recolhimento das 

custas processuais.

Concedo o prazo de quinze dias para manifestação, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94730 Nr: 5315-97.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Cadastre-se o advogado da parte embargada para recebimento das 

devidas intimações.

Recebo os embargos à execução sem efeito suspensivo, nos termos do 

art. 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente, ora embargada, para apresentar defesa no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante art. 920 do CPC.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68645 Nr: 184-15.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedentes os presentes embargos, homologando 

os cálculos apresentados pela parte exequente às fls. 135/137, dos autos 

de n. 14453, no valor de R$ 48.459,54, relativo aos benefícios atrasados, 

e R$ 3.476,99, com relação aos honorários advocatícios.Condeno a 

embargante em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos moldes do art. 85 e seguintes do NCPC. Isenta de custas.

(...) , INDEFIRO os requerimentos, no que se refere à complementação dos 

valores apresentados às fls. 135/137, uma vez que preclusa tal 

pretensão.Em verdade, verifico que a parte exequente apresentou 

voluntariamente os valores e cálculos de fls. 135/137, informando serem 

devidas as quantias de R$ 48.459,54, relativo aos benefícios atrasados, e 

R$ 3.476,99, com relação aos honorários advocatícios.Após a 

homologação dos valores apresentados (fl. 149), a parte autora veio em 

juízo pleiteando a diferença dos valores anteriormente apurados.Em que 

pese à manifestação posterior da parte exequente, houve preclusão 

consumativa quando da sua manifesta concordância com os cálculos 

apresentados às fls. 135/137.Na preclusão consumativa, a impossibilidade 

de certa parte praticar determinado ato decorre da circunstância de haver 

ela praticado ato anterior que esgotou os efeitos do ato que pretende 

praticar.Assim, não há que se falar em cobrança de diferenças de valores 

apurados, considerando que no primeiro momento, a parte exequente 

apresentou como certos os valores de fls. 135/137, renunciando-se 

eventuais valores a mais.Ante o exposto, mantenho a homologação dos 

valores apresentados às fls. 135/137 pela parte exequente (R$ 48.459,54, 

relativo aos benefícios atrasados, e R$ 3.476,99, com relação aos 

honorários advocatícios), e REVOGO o despacho de fl. 164 dos autos em 

apenso.Os demais pedidos pendentes foram apreciados nesta 

decisão.Traslade-se a presente decisão para os autos em 
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apenso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 70240 Nr: 832-92.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIRIO FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 “ (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os presentes embargos, 

para o fim de declarar excessiva a execução apresentada pelo exequente 

às fls. 108/110, dos autos de n. 18246, uma vez que não foi deduzido o 

benefício LOAS anteriormente recebido pela parte.Determino que o cálculo 

do débito observe como índice de correção monetária e juros, aqueles 

aplicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, devendo a parte 

deduzir dos valores relativos aos benefícios LOAS anteriormente 

recebidos.Intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha do 

débito nos moldes da presente decisão.Após, intime-se a parte executada, 

ora embargante, para manifestação.Diante da sucumbência mínima do 

embargante, condeno a parte embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, atenta às disposições do art. 

85 do NCPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa.Suspendo a cobrança da condenação pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, em razão do embargado ser beneficiário da assistência judiciária 

gratuita.Translade-se a presente decisão para os autos em apenso. 

(...)”Permanecem inalteradas as demais disposições da sentença 

proferida.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77646 Nr: 774-55.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA MENDES DE ABREU DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “a”, do 

Código de Processo Civil, julgo procedentes os presentes embargos para 

o fim de homologar os cálculos apresentados pela embargante às fls. 

14.Condeno a embargada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 e seguintes do NCPC.Em 

razão da gratuidade da justiça concedida a parte exequente, suspendo a 

cobrança da condenação das custas pelo prazo de cinco anos ou até 

quando a parte não faça mais jus ao benefício.Expeça-se, NA EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA EM APENSO (CÓDIGO 35479), o competente RPV e/ou 

Precatório, no valor apresentado pela embargante/executada de R$ 

6.291,48, referente a parte exequente e R$ 452,03, referente aos 

honorários advocatícios.Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou 

Precatório deverá ser feito nos moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil:I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o 

disposto na Constituição Federal;II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.Depois 

de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) 

para levantamento da quantia depositada.Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.Traslade-se a presente decisão para os autos em 

apenso.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69569 Nr: 599-95.2015.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedentes os presentes embargos, homologando 

os cálculos apresentados às fls. 123/124, dos autos de n. 26657.Condeno 

a embargante em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos moldes do art. 85 e seguintes do NCPC. Isenta de 

custas.Após o decurso do prazo legal, EXPEÇA-SE, NA EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA EM APENSO (CÓDIGO 26657), o competente RPV e/ou 

Precatório, no valor apresentado de R$ 60.949,65, em favor da parte 

exequente e R$ 890,11, referente aos honorários advocatícios.Advirto ao 

Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito nos 

moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil:I - 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de 

obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.Depois de informado o 

pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento 

da quantia depositada.Cumpra-se, expeça-se o necessário.Traslade-se a 

presente decisão para os autos em apenso.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62662 Nr: 1302-94.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA HOTEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39418 Nr: 252-67.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUÁ AUTOPEÇAS LTDA EPP, BRUNA 

DAYANNA FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl.117, verifico que até a presente data não 

houve a citação da parte executada, sendo assim determino a intimação 

da parte exequente para providenciar a citação da executada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 22141 Nr: 618-82.2007.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO JOSÉ LEMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR JOSÉ BATISTA 

PINHEIRO - OAB:77.475-SP, LUCAS ALVES LEMOS SILVA - 

OAB:360328-SP

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar quanto à petição juntada à fl. 

251, em 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 19296 Nr: 1600-33.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARI ANGELA ALVES LEMOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR JOSÉ BATISTA 

PINHEIRO - OAB:OAB.SP n°77.475, LUCAS ALVES LEMOS SILVA - 

OAB:360328-SP

 Vistos.

Fls. 174/175: indefiro o pedido, uma vez que não ficou configurada nos 

autos a desídia da parte exequente, sendo que todas às vezes a qual fora 

intimada, a parte sempre se pronunciou, portanto não há que se falar em 

inercia.

 Fl. 241: defiro o pedido, determino a intimação da parte executada para 

indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35416 Nr: 1489-10.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. PACHECO COMERCIO, ANTONIO 

MARCOS PACHECO, JOSIMARIA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA MIRANDA SILVA - 

OAB:16055-MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar quanto à resposta do ofício 

juntado às fls. 231/241, em 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66995 Nr: 2045-70.2014.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SULIVAN DOS SANTOS ROMUALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fls. 73/74, determino a intimação da parte 

exequente para que manifeste interesse na conversão da ação de busca 

e apreensão em ação de execução, em 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88049 Nr: 1425-53.2017.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR EUGENIO CURTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Ref. 23: havendo o Embargante manifestado interesse em composição 

amigável com o Embargado, remeto o feito ao CEJUSC para agendamento 

de data para tal finalidade.

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35395 Nr: 1468-34.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO CALCARIO DO VALE LTDA -ME, 

ANA LIDIA ALVES DO NASCIMENTO, CLEBER APARECIDO ZOCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de fl.115, verifico que até a presente data não 

houve a citação da parte executada, sendo assim determino a intimação 

da parte exequente para providenciar a citação dos executados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62982 Nr: 1670-06.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFC - INTERNACIONAL FOOD COMPANY 

INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A, ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA 

MACHADO, JOSE BARBOSA MACHADO NETO, EDUARDO JACINTO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida a espécie de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato 

Grosso, requerendo a reconsideração da sentença proferida à fl. 60, 

argumentando existir contradição na decisão.

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte com relação os embargos 

de declaração opostos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Compulsados os autos, verifico que os presentes embargos devem ser 

rejeitados, tendo em vista que inexistem irregularidades a serem sanadas, 

já que a questão colocada em análise foi devidamente tratada na sentença 

recorrida.

A parte embargante sequer argumenta que houve contradição, omissão 

ou obscuridade, pretendendo apenas rediscussão da matéria já decidida, 

alegando em síntese que as intimações expedidas não traziam 

expressamente a advertência de extinção do feito por abandono da 

causa.

 Ocorre que a sentença que extinguiu o feito por abandono encontra-se 

correta, uma vez que está amparada pelo art. 485, inciso II, do Código de 

Processo Civil, o qual prevê que todo aquele que abandonar a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, terá o feito sentenciado sem resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano
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 Cod. Proc.: 67930 Nr: 2723-85.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36846 Nr: 404-52.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA BORGES DE SA - 

OAB:22.134-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Vistos.

Determino a intimação da parte exequente para juntar aos autos a planilha 

atualizada do cálculo de débito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35360 Nr: 1433-74.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. ANTONIO SILVA, CARLOS ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 1425-97.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. R. C. GRESPON & CIA LTDA, CLAUDIA 

ROSANE CANDIDO GRESPON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65552 Nr: 919-82.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63922 Nr: 2663-49.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY ALVES DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO DE MORAES - 

OAB:13330-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fl. 48: indefiro o pedido, uma vez que o despacho de fl. 38 determinou a 

citação pessoal da parte ré, entendendo que não foram esgotados os 

meios de localização de Valdecy.

Providencie a parte autora, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça, conforme intimação de fl. 

40, sob pena de extinção por inércia.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63562 Nr: 2270-27.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ROSA DE MORAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:MT/9708-A

 Vistos.Com o advento do CPC, as formas de resolução consensual de 

conflitos ganharam tratamento especial no âmbito jurídico.Referido códex 

incentiva os operadores do Direito a buscarem os meios alternativos de 

solução de conflitos, conforme dispõe os artigos 3º, § 3º; 165; 334; 359, 

dentre outros.É de conhecimento público que, diante da grande quantidade 

de demanda e acúmulo de processos judiciais, o Estado passou a possuir 

dificuldades na resolução dos conflitos de forma célere, demonstrando 

que a tutela jurisdicional perdeu a qualidade e a rapidez.Diante de tal 

quadro caótico, surge a utilização dos métodos alternativos para a 

resolução do conflito, com estudo focado na mediação e conciliação. 

Esses métodos vêm para auxiliar o Poder Judiciário na prestação de 

serviços, resolvendo de forma eficaz e satisfatória a pretensão das 

partes na busca de seus direitos.Ademais, as vantagens proporcionadas 

pela conciliação e mediação ultrapassam as barreiras das desvantagens, 

as quais se podem elencar diversos pontos positivos, quais 

sejam:a)Simplifica a solução dos conflitos por meio de procedimentos com 

aproximação das partes;b)Estimula a cultura do diálogo, da construção de 

soluções pelas próprias partes envolvidas e da paz social;c)Promove o 

empoderamento dos participantes do processo;d)Favorece a criatividade 

na solução do conflito;e)Reduz o número de processos no Poder 

Judiciário e aumenta a sua agilidade;f)Garante eficiência ao aparato 

judiciário;g)Recupera faixas contenciosas, as pequenas causas.Diante de 

todo o exposto e tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o 

objeto dos presentes autos, nos termos do art. 3º, § 2º e 3º, do CPC, 

determino a remessa do presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às 

partes e seus advogados a se fazerem presentes na Sessão de 

Mediação/Conciliação a ser designada pelo Gestor do Centro.Proceda-se 

a Gestora o necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação.Após, em caso de composição amigável das partes, 

conclusos para homologação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63542 Nr: 2250-36.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEY FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos.

 Fl. 100: intime-se a parte autora para manifestação, em 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66022 Nr: 1265-33.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de folhas retro e determino o processamento do 

cumprimento de sentença.

Proceda o Cartório às alterações e anotações necessárias na capa e 

dados dos autos, inclusive no Cartório do Distribuidor, fazendo constar 

“ação de cumprimento de sentença”.

Intime-se a autarquia ré, com envio dos autos, para, querendo, impugnar a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30657 Nr: 1150-85.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADA, TAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA ARAUJO DE LIMA - 

OAB:25.224-GO

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30156 Nr: 644-12.2009.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, WILSON 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à resposta do 

Ofício juntado à fl. 240, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 8493 Nr: 3124-70.2003.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. MOURA LIMA E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62609 Nr: 1238-84.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 2234-19.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIO ROCHA EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT, JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se em Cartório o prazo de 30 (trinta) dias a manifestação da 

parte interessada.

Após, intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção por abandono.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39991 Nr: 697-85.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRO ROMILDO CAPOBIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZANCANARO - 
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OAB:8739

 Vistos.

 Fl. 168: tendo em vista o impedimento do perito designado, nomeio perito o 

senhor Alcides Liberali, perito em ciências da computação, com endereço 

profissional na Rua Desembargador José de Mesquita, n° 255, 

apartamento 2003, Bairro Araés, Cuiabá-MT, CEP: 78005-560, com o 

telefone fixo n° +55 65 98405-5532, e-mail: Liberali@gmail.com.

 Intime-se o perito nomeado para oferecer a proposta de honorários, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Faculto as partes o prazo de 05 (cinco) dias para a indicação de 

assistente técnico e formulação de quesitos.

Com a apresentação da proposta, intime-se, com envio dos autos, o 

Estado de Mato Grosso a efetuar o depósito dos honorários periciais, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Efetuado o pagamento integral, determino que o perito nomeado seja 

intimado para designar a data, horário e local para o início dos trabalhos, 

com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para possibilitar a intimação das 

partes.

 Também deverá informar o prazo máximo para a conclusão da perícia.

 Com a manifestação do perito, intimem-se as partes para ciência da 

perícia designada.

 Desde já, o perito nomeado fica autorizado a efetuar o levantamento da 

quantia referente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais 

fixados.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65880 Nr: 1161-41.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Bruno Araújo de 

Souza e Igor Araújo de Souza, maiores e capazes, em face de José 

Aparecido de Souza, todos qualificados nos autos.

Citado (fl. 83), o executado não adimpliu integralmente a prestação 

alimentícia cobrada nos autos, tão pouco justificou sua impossibilidade.

À fl. 100 a parte exequente pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público nada requereu (fl. 102-v).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Determino a expedição de mandado de prisão civil, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais, conforme passo a expor.

A obrigação alimentar decorre de lei, fundando-se no parentesco, nos 

termos do art. 1694 do CC.

A execução de alimentos prevista no artigo 911, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil preceitua que o executado será citado para que, 

em 03 (três) dias, efetue o pagamento da divida alimentar, aplicando-se ao 

caso, no que couber, as disposições dos §§ 2º a 7º do art. 528 do mesmo 

diploma legal.

Dispõe os § 3º e 7º do art. 528 do CPC:

§ 3o - Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for 

aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma 

do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Assim, conforme previsão legal e diante do requerimento ministerial e da 

parte exequente, a decretação da prisão civil do executado é medida que 

se impõe, uma vez que ao ser citado/intimado, não pagou nem justificou a 

falta de pagamento das prestações alimentícias em atraso.

Posto isto, como coação necessária ao cumprimento integral da obrigação 

alimentar, decreto a prisão civil do executado José Aparecido de Souza, 

pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que haja quitação integral dos 

alimentos em atraso.

Ademais, determino o protesto da decisão judicial que fixou a pensão 

alimentícia, nos moldes do art. 528, § 1º do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao Cartório Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas e 

Protesto desta Comarca, encaminhando-se os documentos necessários 

para efetivação do protesto da dívida alimentícia atualizada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36755 Nr: 313-59.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLDS, EGLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em estrita observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil, abra-se 

vista dos autos à parte autora, a fim de se manifestar sobre eventual 

incompetência deste juízo, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63021 Nr: 1712-55.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, GGMDS, MDGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues D´Souza - 

OAB:5876MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Aline 

Moraes dos Santos e Gustavo Gildasio Morais dos Santos, representados 

por sua genitora Maria das Graças de Moraes, em face de Aldasio 

Ferreira dos Santos, todos qualificados.

Pretende a parte exequente o cumprimento de sentença proferida pelo 

juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos código 

2007/227, que homologou acordo feito entre as partes.

A inicial veio instruída com documentos.

Intimada para manifestar sobre a incompetência deste juízo, a parte 

exequente nada requereu (fl. 135-v).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em se tratando de execução de sentença, o juízo competente para prática 

dos atos executórios é aquele que proferiu o julgado, nos termos do art. 

516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte pretende o cumprimento da sentença proferida 

pelo juízo da 1ª Vara desta Comarca, a remessa dos autos àquele juízo é 

medida que se impõe, uma vez ser o competente para processar e julgar a 

presente ação.

Ante o exposto, demonstrada a competência absoluta, portanto, 

improrrogável, declino-a e determino a remessa dos autos à 1ª Vara da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, com as homenagens de estilo

Às providências. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36805 Nr: 363-85.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BARBOSA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67980 Nr: 2757-60.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRSON CAETANO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTON CARLOS DE 

MEDEIROS FILHO - OAB:11658/MT

 Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fls. Retro.

Intime-se o reeducando conforme requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67848 Nr: 2667-52.2014.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS DA SILVA, JULEIDE DO 

CARMO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

RECEBO o recurso de apelação interposto pela Defesa (fls. 244-245).

Em que pese haver o advogado perdido o prazo recursal que lhe competia 

(certidão de fls. 263), comprovou o interesse do réu Bruno Vinicius da 

Silva em recorrer da sentença condenatória proferida em seu desfavor, 

acostando aos autos termo de apelação assinado pelo sentenciado em 

22.09.2017 (fls. 245 verso), ou seja, um dia antes da interposição do 

recurso.

Nestes termos, havendo o réu interesse recursal e estando tempestivo o 

recurso, não há motivo para seu não recebimento.

Intime-se a Defesa para apresentação de contrarrazões à apelação 

ministerial e razões de seu recurso no prazo legal.

Após, ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões.

Ao final, REMETAM-SE os autos ao E. TJMT com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 10250 Nr: 1549-27.2003.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELSON JEREMIAS DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WHASLEN FAGUNDES - 

OAB:18.399/GO

 Vistos.

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (fls. 

646), por ser adequado e tempestivo.

INTIMEM-SE as partes para apresentação das razões e contrarrazões 

recursais no prazo legal.

Após, REMETAM-SE os autos ao E. TJMT com as nossas homenagens.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37869 Nr: 1428-18.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

 Trata-se de executivo de pena de SILVIO LUIZ MOREIRA DA SILVA, já 

qualificado nos autos, condenado a pena de 11 (onze) anos, 04 (quatro) 

meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Às fls. 474, foi certificado o cumprimento integral da pena.

Às fls. 476, o Ministério Público se manifestou pela declaração de extinção 

da pena pelo seu integral cumprimento.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico dos autos que o apenado cumpriu integralmente a sua pena, 

consoante certidão de fls. 474, não tendo aportado nos autos até a 

presente data nenhuma comunicação de descumprimento pelo 

reeducando das condições fixadas anteriormente pelo Juízo das 

Execuções, motivo pelo qual deve ser declarada extinta sua pena.

 Ainda, cumpridos os requisitos legais, concedo ao reeducando os 

benefícios da Assistência Judicial Gratuita, isentando-o do pagamento das 

custas processuais.

Diante do exposto, DECLARO POR SENTENÇA extinta a pena de SILVIO 

LUIZ MOREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, bem como todos os 

efeitos dela decorrentes, o que faço com fulcro assente no art. 66, II, da 

Lei n. 7.210/84.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público Estadual.

Após, providenciem-se as devidas baixas e anotações de estilo, 

COMUNICANDO-SE o Tribunal Regional Eleitoral- TRE/MT e Instituto de 

Identificação Civil – IIC, arquivando-se ao final.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101927 Nr: 1525-71.2018.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMDA, IMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de modificação de guarda e exoneração de alimentos 

proposta por Wande Alves Diniz, em favor da menor Izabela Mendes Diniz, 

em face de Kristiane Mendes de Abreu, ambos qualificados.

Conforme consta à ref. 08, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, haja vista que a 

parte autora não possui mais interesse no prosseguimento do feito.

Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36125 Nr: 2198-45.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL-DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI DANIELLI ZILMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99633 Nr: 263-86.2018.811.0012

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO MACHADO DA SILVA, MARIA 

DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE CORREA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da justiça gratuita.

Fica a parte autora intimada para emendar a inicial no prazo de quinze 

dias:

- juntar termo de inventariante, a fim de evidenciar sua legitimidade para 

representação do espólio;

- adequar o valor da causa nos seguintes termos:

O valor da causa da ação de despejo por falta de pagamento, cumulada 

com cobrança de aluguéis e encargos, corresponderá a 12 meses de 

aluguel, nos exatos termos do art. 58, inciso III, da Lei do Inquilinato vigente 

(Lei nº 8.245, de 1991), mais o montante dos aluguéis e encargos 

cobrados até a data da propositura da ação, conforme o estabelecido nos 

artigos 62, I, da Lei Inquilinária e 259, inciso II, do Código de Processo Civil.

- recolher as custas processuais iniciais.

O não atendimento desta determinação judicial acarretará o indeferimento 

da petição inicial.

Às providências. Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010095-75.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GONCALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010095-75.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[CONSTRIÇÃO / PENHORA / 

AVALIAÇÃO / INDISPONIBILIDADE DE BENS]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: SIMONE GONCALVES PEREIRA Parte Ré: 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTOES S/A Intime-se a parte 

exequente para manifestação sobre a petição e documentos 

apresentados pela parte executada, no prazo de cinco dias. NOVA 

XAVANTINA, 10 de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010476-83.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDE FERNANDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010476-83.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 2.100,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[PERDAS E DANOS]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ADEILDE FERNANDES DE 

OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: MARCOS VINICIUS COSTA Intime-se a 

parte exequente para requerer o que for de direito em dez dias. NOVA 

XAVANTINA, 19 de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-38.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL RIBEIRO DE GOUVEIA JUNIOR OAB - MT0012664A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010145-38.2015.8.11.0012; Valor causa: R$ 31.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCO 

AURELIO DA GAMA Parte Ré: REQUERIDO: AMILTON RODRIGUES DA 

SILVA Certifique-se a tempestividade do recurso. Quanto ao pedido 

formulado pela parte, entendo que, no presente caso, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita depende da comprovação de insuficiência de 

recursos, uma vez que não há nos autos elementos que evidenciam os 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Assim sendo, 

intime-se a parte para, no prazo legal, comprovar sua alegada 

hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo. Com a vinda ou 

decorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos. Às providências. NX, 

19/04/2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-93.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

8010098-93.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 5.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Ato / 

Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: URBANO FERREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Intimem-se as partes para que, 

em 10 dias, especifiquem as provas que pretendem produzir ou 

manifestem concordância com o julgamento antecipado da lide. NOVA 

XAVANTINA, 19 de abril de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000188-64.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO FERREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIAGO OLIVEIRA MARIN OAB - MT23262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 

1000188-64.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADELMO FERREIRA BARROS Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO BMG Diante do teor da réplica no que tange a 

possibilidade de acordo, intime-se a parte autora para informar este juízo 

se houve composição amigável do litígio ou se pretende o prosseguimento 

do presente feito. NOVA XAVANTINA, 19 de abril de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010414-43.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

IPANEMA PISCINAS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROMINE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO -LTDA-REPRESENTADO PELO O 

SR. MARCO ANTONIO COSTA REZENDE (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO OAB - MT0005048A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Av. Exp. Roncador 

Xingu, s/n° - Fórum local – C.E.P. 78.690.000 – Tel. (65) 438-1243. C E R T I 

D Ã O Certifico para os devidos fins que, manifeste o Ilustre Advogado 

sobre a penhora realizada conforme o ID 12999114 e ID 12984656. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 2 de maio de 2018. 

Marinalda Viana Queiroz Técnica Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96206 Nr: 6307-58.2017.811.0012

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LEIDIANE SILVA MOURA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se recente designação de outro magistrado para 

jurisdicionar o Juizado Especial desta comarca a partir do dia 30/04/2018, 

CANCELO a audiência anteriormente designada para o dia 02/05/2018 e 

determino que os autos retornem conclusos posteriormente para ser 

reagendada audiência, conforme pauta do juiz competente.

 Ciência ao MP. Cumpra-se. Expeça-se o necessário, com urgência que o 

caso requer.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-07.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

8010149-07.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 1.651,69; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: WANDE 

ALVES DINIZ Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Considerando o teor da decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, publicada no dia 15/12/2017, a qual afetou os REsp’s ns. 

1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS e determinou o 

sobrestamento das ações que discutem a “inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS”- TEMA 986, SUSPENDO o presente feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até prolação de nova decisão por aquele Juízo, nos 

termos do art. 313, inciso IV, do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Nova Xavantina/MT, 10 de abril de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24187 Nr: 207-69.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano José Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaubank Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10661/MT, Washington Faria Siqueira - OAB:18071-A

 Vistos, etc.

Considerando a concordância da parte exequente e o cumprimento 

integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, ambos do 

CPC, julgo extinta a presente execução, o que faço com resolução de 

mérito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Alvará Judicial em 

favor da parte exequente, observando os dados bancários informados à 

fl. 210.

Após a expedição do Alvará Judicial, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83829 Nr: 4158-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Tserewaiho Werehite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2012, 2013 e 2014, sobre os quais incidirão correção 

monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em consonância 

com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal.Tendo 

em vista que a parte requerente apesar de pleitear o pagamento dos 

valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, do período de 

15 (quinze) dias de férias gozados, referente ao mês de julho dos anos de 

2015, 2016 e 2017, esta deixou de comprovar nos autos o vínculo 

empregatício referente a este ano, desta feita, deixo de condenar a parte 

requerida com relação aos anos de 2015, 2016 e 2017. Condeno a parte 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 85, § 4º, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas, por ser a parte 

requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da CNGC e artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

inexistir manifestação da parte, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83719 Nr: 4103-42.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramins Tserewawa'Awe Tsaemowa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 
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Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80981 Nr: 2749-79.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussiane Moreira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2013, 2014 e 2016, sobre os quais incidirão correção 

monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em consonância 

com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal.Tendo 

em vista que a parte requerente apesar de pleitear o pagamento dos 

valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, do período de 

15 (quinze) dias de férias gozados, referente ao mês de julho dos anos de 

2012 e 2015, esta deixou de comprovar nos autos o vínculo empregatício 

referente a este ano, desta feita, deixo de condenar a parte requerida com 

relação aos anos de 2012 e 2015. Condeno a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil.Sem custas, por ser a parte requerida isenta, 

de acordo com o item 2.14.5 da CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, intime-se o requerente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Na inexistir manifestação da parte, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com baixas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80621 Nr: 2537-58.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Zacarias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão correção 

monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em consonância 

com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal.Tendo 

em vista que a parte requerente apesar de pleitear o pagamento dos 

valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, do período de 

15 (quinze) dias de férias gozados, referente ao mês de julho dos anos de 

2012 e 2013, esta deixou de comprovar nos autos o vínculo empregatício 

referente a estes anos, desta feita, deixo de condenar a parte requerida 

com relação ao ano de 2012 e 2013. Condeno a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil.Sem custas, por ser a parte requerida isenta, 

de acordo com o item 2.14.5 da CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, intime-se o requerente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Na inexistir manifestação da parte, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com baixas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81193 Nr: 2841-57.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão 

correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em 

consonância com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal 

Federal.Tendo em vista que a parte requerente apesar de pleitear o 

pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do adicional de férias, 

do período de 15 (quinze) dias de férias gozados, referente ao mês de 

julho do ano de 2017, esta deixou de comprovar nos autos o vínculo 

empregatício referente a este ano, desta feita, deixo de condenar a parte 

requerida com relação ao ano de 2017. Condeno a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil.Sem custas, por ser a parte requerida isenta, 

de acordo com o item 2.14.5 da CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito 

em julgado, intime-se o requerente para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Na inexistir manifestação da parte, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com baixas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78407 Nr: 1473-13.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelos Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 
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julgado, arquivem-se.P.I.C.Paranatinga/MT, 22 de fevereiro de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78404 Nr: 1471-43.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Pereira Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.C.Paranatinga/MT, 27 de abril de 2018.Jorge 

Hassib IbrahimJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80595 Nr: 2522-89.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolonio Apiaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63968 Nr: 2324-23.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:14576/MT, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79391 Nr: 1936-52.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80921 Nr: 2716-89.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bertina da Costa Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77519 Nr: 1042-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deni Martins Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78091 Nr: 1311-18.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jileuza Reis Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT
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 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78401 Nr: 1469-73.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78405 Nr: 1472-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Paulo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80797 Nr: 2652-79.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosalia Azevedo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão 

correção monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, 

segundo a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 

1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em 

consonância com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal 

Federal.Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o 

disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, por ser a parte requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da 

CNGC e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

inexistir manifestação da parte, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80909 Nr: 2705-60.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Gomes Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80623 Nr: 2539-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilene Vieira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, NCPC, para condenar a parte requerida ao pagamento 

do adicional de 1/3 (um terço) ao que se refere o art. 7º, inciso XVII, da 

Constituição Federal, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 

45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 52, inciso I, e 53, 

ambos da Lei n.º 533, de 16 de dezembro de 2008.Ademais, condeno a 

parte requerida ao pagamento dos valores pretéritos de 1/3 (um terço) do 

adicional de férias, referentes ao período de 15 (quinze) dias de férias 

gozados, os quais não foram devidamente pagos, referente ao mês de 

julho dos anos de 2014, 2015 e 2016, sobre os quais incidirão correção 

monetária, com índices definidos pelo IPCA-E, e juros de mora, segundo a 

remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em consonância 

com julgamento do RE n.º 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal.Condeno 

a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), observando-se o disposto no artigo 85, § 

4º, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem custas, por ser a parte 

requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da CNGC e artigo 4º, 

parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após o trânsito em julgado, intime-se o requerente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Na 

inexistir manifestação da parte, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79552 Nr: 2006-69.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Araújo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80914 Nr: 2709-97.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Kavopi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, 

do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser 

beneficiário da justiça gratuita (Art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57235 Nr: 2591-29.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Maria do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 57235

VISTOS,

Cuida-se de Cumprimento de Sentença, movido por FRANCISCA MARIA 

DO NASCIMENTO em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

 Às fls. 117, a exequente informou a realização da transação referente ao 

total da dívida, bem como o pagamento desta. Assim, requereu o 

arquivamento do feito.

DECIDO.

Considerando que o cumprimento integral do acordo foi informado pela 

exequente às fls. 117, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do NCPC.

Sem custas, por se tratar de ente municipal. Sem honorários, vez que já 

pagos (fls. 118)

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82592 Nr: 3600-21.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Julio Antonovicz, Sidnei Roberto Anotovicz, Ivete 

Ivaz Antonovicz, EDINEI RICARDO ANTONOVICZ, HELENA LENARTOVICZ 

ANTONOVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA DA ROCHA GUAZELLI 

DE JESUS - OAB:54176

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Mantenho a decisão de fls. 94/96 pelos seus próprios fundamentos.

Encaminhem-se as informações prestadas ao Excelentíssimo Sr. Dr. 

Relator.

2) No mais, cumpra-se integralmente os comandos exarados na decisão 

de fls. 94/96.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 18345 Nr: 2422-23.2006.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Brandes Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Canoinhas - SC, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67837 Nr: 740-81.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Dionizia Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80896 Nr: 2697-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir José Piccinin, Mirian Linassi Piccinin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal Manoel Laurindo, Elenice Balaroti 

Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cintra Farias - 

OAB:11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 
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informado nestes autos - Em caso de dúvida acerca do local ou região em 

que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71932 Nr: 2397-58.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAI AGRO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRUTARIA DIZARRO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA JULIANO 

GARROTE - OAB:149391, Maria Lucia Bin - OAB:121066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 597-63.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejamar Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Rondonópolis-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73303 Nr: 2892-05.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Traudi Probst de Lima - ME, Almerinda Nunes 

Menegat, Traudi Probst de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81800 Nr: 3210-51.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião dos Reis Florentino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24440 Nr: 461-42.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Radin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 1217-41.2015.811.0044

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudiomiro Ivan Adamczuk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:7.533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18.473-A MT, Moisés Batista de Souza - OAB:21.442-A MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente Dr. Carlos 

Frederick da S.I de Almeida para fornecer o número correto de seu CPF no 

prazo de 10 (dez) dias, hava vista que o CPF fornecido as fl. 36 consta 

inexistente/inválido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75245 Nr: 28-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78598 Nr: 1560-66.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Spesia, Flavio Ferreira da Silva, Victório 

Spesia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72088 Nr: 2474-67.2016.811.0044
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MENEGAT ME, Mateus Menegat, João 

Carlos de Lima, Traudi Probst de Lima, Gentil Menegat, Almerinda Nunes 

Menegat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30328 Nr: 767-40.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Chapada-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32277 Nr: 519-40.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemes Maria Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Luiz Stefani, Tatiane Pires Tasca 

Stefani, Cooperativa de Alimentos e Agropecuária Terra Viva - COPTAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Ribeiro Rodrigues de 

Mello - OAB:8798-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20525 Nr: 1988-97.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derli Antonio Feltrin, Vera Rita de Oliveira 

Feltrin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Laudo de Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21479 Nr: 262-54.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jussania Oliveira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para no prazo de 

10 (dez) dias,indidicar possíveis bens à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57257 Nr: 2608-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dauro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67990 Nr: 798-84.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Stoffel, MAURINO STOFFEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 16786 Nr: 861-61.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Fabiula Müller Koenig - OAB:22165-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT, 

Ricardo Jose da Silva Siqueira de Farias - OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351/MT, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT, Roberto 

Gorayeb - OAB:4024-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, informar os dados bancários para transferência 

dos valores bloqueados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59153 Nr: 129-65.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Francisca de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 
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como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63451 Nr: 2078-27.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento de R$ 

14,00 (quatorze reais), referente ao pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62369 Nr: 1619-25.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Stoffel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da certidão de diligência negativa do Oficial 

de Justiça de fl. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86985 Nr: 929-88.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Santiago Gozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Rosimeire Alves 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYMARA GOZZI RIOS - 

OAB:35528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86552 Nr: 689-02.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Mantoan dos Santos, Rosicler Magatao 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81271 Nr: 2892-68.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargil Agricola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Dal Maso Nunes, Leonercio Pedroso, 

Lenir Francisco Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77475 Nr: 1027-10.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José da Silva Francolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da correspondência devolvida com 

diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13085 Nr: 1753-38.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB, MLMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da correspondência devolvida com 

diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31873 Nr: 116-71.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Francisco Peresico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 
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Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87573 Nr: 1269-32.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú de Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Torlim Indústria Frigorífica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARROSO FONTELLES - 

OAB:41762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87398 Nr: 1141-12.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdQP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson David de Castro - 

OAB:168.603/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50299 Nr: 1826-29.2012.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira, Jaivo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:15.020-B, Elizete Aparecida Oliveira Scatinga - 

OAB:12.090-A/MT, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Siviero Botelho da 

Silva - OAB:5929/MT, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, 

Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, impulsiono estes autos com a 

finalidade de que sejam intimadas as partes para no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuarem o pagamento dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76502 Nr: 565-53.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinho Albino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Silva, Juarez Costa Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Rondonópolis-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71612 Nr: 2265-98.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirlone Galdino da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertoni D. Nistche - 

OAB:12402-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da proposta de acordo de fls. 80/82 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85564 Nr: 275-04.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Vieira da Rocha Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83200 Nr: 3855-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Renostro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28714 Nr: 1711-76.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Joaquim Alves
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da implantação do benefício e no que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27728 Nr: 720-03.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anezia Gomes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da implantação do benefício e no que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86663 Nr: 743-65.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Bisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81898 Nr: 3255-55.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Jose Menezes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Primavera do Leste-MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 

2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25081 Nr: 1113-59.2009.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte, Nilson Francisco Alessio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Harold Wegner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Ivan Wolf - OAB: 10679/MT, Luiz Antonio Pôssas de Carvalho - 

OAB:2623/MT, Maykell Eduardo Miyazaki - OAB:9.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:33440-PR

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, bem como do Acórdão de fls. retro, impulsiono estes 

autos com a finalidade de que sejam intimados os advogados das partes 

para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 22094 Nr: 875-74.2008.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilma Franzen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da devolução do ofício que solicitou a 

vinculação dos valores constantes as fls. 116, bem como no que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53440 Nr: 2640-07.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Roberto Lamana, Reny Gorayeb Lamana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lúcia Helena dos Santos Gorayeb, Fernando 

Torbay Gorayeb, Fabrício Torbay Gorayeb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em face da certidão de fl. 212, que 

devolveu a Carta Precatória à esta Comarca, impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação dos 

requeridos na Comarca de Cuiabá-MT, trazendo aos autos o comprovante 

original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 7213 Nr: 736-69.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 5360 Nr: 526-52.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Luciana 

Rosa Gomes - OAB:7848-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista o decurso de prazo constante do 

despacho de fl. 162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61907 Nr: 1422-70.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da correspondência devolvida com 

diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81690 Nr: 3134-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfreda Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, informar acerca da implantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68699 Nr: 1145-20.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almeri Dalmaso, Alderi Marcos Dalmaso, Alisson Luiz 

Dalmaso, Alessandro Dalmaso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Henrique da Silva, Temístocles Nunes 

da Silva Sobrinho, Ires Matos Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clariciane Dalmaso - 

OAB:10.480/MT, Hugo Leonardo Garcia de Aquino - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA NAOMI YAMADA - 

OAB:22591, RONALDO GOMES NEVES - OAB:oab/pr 4853

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para promover o 

regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66870 Nr: 389-11.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belar Comercio de Moveis Ltda - Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da correspondência devolvida com 

diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63405 Nr: 2051-44.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldir Remeli, Roberta Andrea Otaviano Remeli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clésio Antonio Pirani, Sandra Maria Penteado 

Pirani, 1º Tabelionato e Registradoria da Comarca de Chapadados 

Guimarães/MT., 3º Tabelionato de Notas de Rondonópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thales Eduardo Weiss de 

Araujo - OAB:300.862/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 

2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62215 Nr: 1552-60.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Luis Zandonadi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Gomes de Almeida 

Neto - OAB:18314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da correspondência devolvida com 

diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62056 Nr: 1485-95.2015.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSM, JRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdC, EdEJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, para informar nos autos acerca do cumprimento 

do acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32644 Nr: 884-94.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edma Oliveira da Silva Felipe Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para informar no 

prazo de 10 (dez) dias, informar acerca do pagamento dos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86959 Nr: 924-66.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Alves Bernardo, Santa Maria 

Empreendimentos e Participações Ltda, Anibal Manoel Laurindo, Elenice 

Polaroti Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos nas Comarca de Várzea Grande-MT e 

Rondonópolis, trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, 

conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010447-68.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA GONCALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias dos 

termos da petição do ID nº 12974699.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 9590 Nr: 479-73.2003.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Targanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Francisco Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Andreska Targanski - 

OAB:78.764/PR, Homero Amilcar Nedel - OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Berenice Rossi Alcantara - 

OAB:13594/PR, Mario Martin Filho - OAB:10.543/PR

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nos termos dos art. 54 e 55 ambos da lei 

9.099/95.

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 19378 Nr: 844-88.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Wagner Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar José Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6.170-B

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90095 Nr: 1381-64.2018.811.0023

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAILSON LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MORAES - 

OAB:19959

 Processo nº 1381-64.2018.811.0023

Código nº 90095

Indiciado: Genailson Lino da Silva

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de GENAILSON LINO DA 

SILVA pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 14 da lei 

10.826/2003, ocorrido no dia 14/04/2018.

Compulsando os autos verifico que a prisão foi legal (artigo 302, I, do 

CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade 

competente, observando-se todas as formalidades legais.

Ademais, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e 

legais do preso, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz 

competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente 

perfeito, sem vício aparente.

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante de 

GENAILSON LINO DA SILVA, posto que legal e de acordo com as 

hipóteses autorizadoras.

De outra parte, consigno que o autuado efetuou o pagamento da fiança 
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arbitrada pela Autoridade Policial e já está em liberdade, conforme revelam 

os documentos juntados no auto de prisão em flagrante.

Desta feita, aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial e remessa dos 

autos ao Ministério Público para as providências.

Com eventual ajuizamento da Ação Penal, traslade-se cópia desta 

decisão.

Por fim, deixo de designar audiência de custódia, ante o pagamento de 

fiança arbitrada pela Autoridade Policial, aliada à concordância do MPE e 

DPE em não realizar audiência de custódia, nestes casos.

Ciência ao MPE e à DPE.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de abril de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80305 Nr: 2656-19.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDIMAR DA SILVA ALBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404-0

 Diante do exposto, improcedem os argumentos da defesa.Considerando 

que no cálculo de pena de fls.129, não foi observado o período de 

detração de 18-05-2016 até 21-06-2017, referente ao tempo que 

permaneceu custodiado cautelarmente até a data do trânsito em julgado da 

sentença (fls.114).Determino:I – Elabore-se novo cálculo de pena;II – 

Após, vistas ao Ministério Público e intime-se a defesa;III – Por fim, voltem 

conclusos.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 27 de abril de 

2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88666 Nr: 464-45.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA JARINA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - UNIAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL TORRES TABORDA - 

OAB:23.214, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:16635, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. A parte Requerente interpôs recurso de embargos de declaração em 

relação a decisão de fls. 11, pois o Juízo deprecante e a carta precatória 

determinaram a realização de prova pericial, conforme fl. 03.Dessa forma, 

acolho os presentes embargos de declaração para o fim de declarar na 

parte dispositiva da decisão de fl. 11 nos seguintes termos:“Determino que 

o Sr. Perito, no prazo de 30 (trinta) dias, elabore laudo pericial na Fazenda 

Jarinã II – Peixoto de Azevedo/MT, a fim de que seja apurado “(i) a área de 

preservação permanente; (ii) a área de reserva legal;(iii) e apuração de 

pastagem; (iv) o grau de utilização do imóvel, com relação ao rebanho 

declarado no INDEA; e (v) o real valor da terra nua (VTN).”2. Assim, 

nomeio o engenheiro agrônomo MIGUEL LARA MENEGAZZO – CREA/MS 

13288/D, endereço eletrônico: contato@agropericia.com.br, fone: (67) 

98121-0565, para produzir a prova pericial na Fazenda Jarinã II, localizada 

em Peixoto de Azevedo/MT, devendo entregar o laudo em 30 (trinta) 

dias.3. Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários em 05 

(cinco) dias.4. Intimem-se, ainda, as partes para indicarem assistente 

técnico e apresentar quesitos em 05 (cinco) dias.5. Intime-se 

pessoalmente a Fazenda Nacional – União, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88852 Nr: 590-95.2018.811.0023

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SIDNEI SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO-MT, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14.432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Certifique-se o eventual decurso de prazo para contestação;2. A parte 

requerida interpôs agravo de instrumento, todavia, tal procedimento 

deverá ser dirigido diretamente ao TJMT, conforme artigo 1016 do CPC;3. 

Mantenho a decisão lavrada às fls. 72/75;4. Intime-se pessoalmente o Sr. 

Prefeito Municipal para cumprimento da liminar, no prazo de 48 (quarenta e 

oito horas), sob pena de incorrer em eventual crime de desobediência e 

aplicação de multa, desde da intimação da decisão (19/3/2018 – fls. 

80/81);

5. Desentranhem-se os documentos de fls. 83/171, considerando a 

incorreta interposição, entregando-os ao procurador do requerido;

6. Vistas ao Ministério Público para manifestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28993 Nr: 689-51.2007.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DE MARIA DE CARVALHO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA, para devolução dos autos nº 689-51.2007.811.0023, 

Protocolo 28993, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-82.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos: 8010006-82.2017.811.0023 Promovente: IVANILDA ALVES DE 

SOUSA Promovido: OI S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Preliminares. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$305,08, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a empresa promovida não juntou 

nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor. 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 
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regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Não 

obstante a responsabilidade objetiva aplicada nas relações 

consumeristas, esta pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do 

consumidor e de terceiro, como dispõe o § 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. 

Embora sem expressa previsão legal, a responsabilidade objetiva também 

se exclui nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Assim, em síntese, a culpa objetiva pode ser 

excluída tanto por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou por 

casos fortuitos e força maior. Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte promovida 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponívies, pode-se afirmar que embora, em regra, a inclusão indevida de 

restritivo gere dano moral, a existência de outras restrições preexistentes 

(id. 5751336) descaracteriza o dano, levando a presunção de que se trata 

de devedor contumaz, conforme no verbete sumular nº385 do STJ: Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Isto se justifica porque a imagem do 

consumidor perante a sociedade já esta denegrida, inexistindo ofensa 

objetiva e, muito menos subjetiva, pois quem já é registrado como mau 

pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ 

REsp 1.002.985-RS). O assunto inclusive, já possui entendimento firmado 

também na Sistemática de Precedentes (tema 922, REsp 1386424/MG): 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO 

CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Por fim, impõe consignar que, embora a judicialização dos 

restritivos preexistentes afaste a aplicação da súmula 385 do STJ, no 

presente caso, não há prova de que todos os outros restritivos foram 

impugnados judicialmente. Por essas razões, não há dano moral 

caracterizado, não passando de mero aborrecimento. Dispositivo. Pelo 

exposto, opino por: Julgar parcialmente procedente os pedidos contidos 

na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil: a) rejeitar as preliminares arguidas; b) declarar a 

inexistência do débito de R$ 305,08(trezentos e cinco reais e oito 

centavos); c) determinar que a promovida exclua o nome e CPF da 

promovente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); d) indeferir o pleito 

indenizatório por danos morais por aplicação da súmula 385 STJ. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Número do 

Processo: 1000024-32.2018.8.11.0023, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. REQUERENTE: MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO De início 

faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe a reclamada, posto 

que, citada, tomou conhecimento da ação proposta e não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual aplico-lhe a pena de revelia, bem 

como confissão quanto a matéria de fato. Entretanto, impera constar que à 

revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, desde que 

se trate de direito disponível, mas não importa necessariamente em 

procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se o pleito da do autor 

tem fundamento, para só assim, decidir-se por possível condenação. 

Desta feita, não obstante a caracterização da revelia, entendo ser medida 

de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato de que a revelia por si só, 

não tem o condão de gerar a procedência da ação. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO 
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C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA em face de BANCO 

BRADESCO – S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma totalmente 

indevida por ordem da reclamada, pois desconhece a dívida que ensejou a 

respectiva negativação, pugnando assim pela declaração de inexistência 

de débitos, bem como reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido em razão da negativação indevida de seu nome. Em sede de 

contestação, a reclamada impugnou os pedidos da inicial da parte autora, 

aduzindo que o débito era legitimo, bem como a inserção do nome da 

autora nos órgãos restritivos de crédito se deu em razão do seu 

inadimplemento, pugnando ao final pela improcedência de todos os 

pedidos. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a 

fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

a apresentação de extrato de negativação que comprova a negativação 

de seu nome por ordem da empresa reclamada. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inclusão e manutenção do nome da autora nos bancos restritivos de 

crédito, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera as alegações da 

reclamada em virtude da não configuração de dano moral em razão da 

negativação do nome da autora por outras instituições, pois verifico no 

extrato colacionado a inicial tratar-se de registros posteriores a inclusão 

pela reclamada. Outrossim, importante dar relevo para o fato que a 

pretensão da parte autora seria facilmente posto em terra com a 

apresentação de contrato assinado ou quaisquer documentos referentes 

ao negócio jurídico constando assinatura e cópias dos documentos 

pessoais da reclamante comprovando a utilização dos serviços, o que não 

logrou êxito em comprovar. Assim, tenho que resta plenamente 

configurado a má prestação de serviços da empresa reclamada, vista 

que, na qualidade de prestadores desses serviços, devem conferir a 

identidade de quem está realizando qualquer tipo de operação bancária, o 

que não ocorreu no presento caso, causando assim prejuízos à parte 

reclamante com a inclusão indevida de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em razão de uma dívida que a mesma desconhecia. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou entendimento: 

“BANCO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

SERVIÇO CONTRATADO POR TERCEIRO - FRAUDE - DANO MORAL PURO 

- MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Compete à instituição 

financeira a obrigação de conferir a titularidade dos documentos 

apresentados para contratação de serviços. A falta de cautela que facilita 

a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros, cujo valor deve ser fixado de acordo com a 

gravidade da lesão e a extensão do dano. 2 - Os danos morais 

decorrentes da inscrição indevida são presumíveis, prescindindo de 

prova. Dano moral evidenciado na espécie, com indenização corretamente 

quantificada. 3 - Mantém-se o valor da indenização por danos morais 

R$-5.000,00 -, quando proporcional e razoável. 4 - Recurso conhecido e 

não provido. (RI 2400/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/12/2012, Publicado no DJE 

07/01/2013)” DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. Assim, no tocante ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse diverso de 

mero dissabor e passível de indenização, posto que a negativação de seu 

nome nos órgãos restritivos de crédito em razão de dívida desconhecida 

supera o mero aborrecimento. Destarte, entendo que, pelo caso em 

análise, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a 

situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da 

indenização em R$ 6.000 (seis mil reais), ao qual apresenta-se moderado 

e suficiente a fim de evitar enriquecimento sem causa da autora. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito a fim de: a) DECLARAR a 

inexistência do contrato que deu origem a respectiva negativação do nome 

da autora nos órgãos restritivos de crédito, com a expedição de ofício 

para os órgãos de proteção ao crédito e congêneres solicitando a imediata 

retirada do nome da reclamante do cadastro nacional de inadimplentes, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), além 

de incorrer em crime de desobediência. b) CONDENAR a empresa 

reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

reclamante MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA no valor R$ 6.000 (seis mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos em 

correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.
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Autos: 8010095-42.2016.811.0023 Promovente: LUCINDO DOMINGOS DA 

SILVA Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Preliminares. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 
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considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou nos restritivos de crédito no valor 

total de R$508,80, torna-se imprescindível que a empresa promovida 

comprove a origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato 

constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do 

conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a empresa 

promovida não juntou nenhuma evidência significativa da existência de 

crédito em seu favor. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita. Excludente de 

culpabilidade. Não obstante a responsabilidade objetiva aplicada nas 

relações consumeristas, esta pode ser excluída em caso de culpa 

exclusiva do consumidor e de terceiro, como dispõe o § 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. 

Embora sem expressa previsão legal, a responsabilidade objetiva também 

se exclui nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Assim, em síntese, a culpa objetiva pode ser 

excluída tanto por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou por 

casos fortuitos e força maior. Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte promovida 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito, em regra, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como 

também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em 

decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO 

MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ 

no presente caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$508,80), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: Julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) rejeitar as 

preliminares arguidas; b) declarar a inexistência do débito de R$ 

508,80(quinhentos e oito reais e oitenta centavos); c) determinar que a 

promovida exclua o nome e CPF da promovente dos órgãos de proteção 

ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais); d) condenar a parte promovida a pagar para a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito
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FABIANE LEMOS MELO OAB - MT0010569A-O (ADVOGADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Também, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Os pedidos do autor são procedentes. 

A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que tem o seu serviço contratado de telefone fixo e internet 

suspenso por 10 DIAS, incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral e 

material ao promovente, tendo em vista necessitar do telefone para 

contatos com seus clientes. A reclamada alega que não tem nenhuma 

interrupção nos serviços prestados. Contudo, não se desincumbiu em 

comprovar minimamente os fatos alegados, ônus que lhe competia, 

consoante art. 373, II, do NCPC. Telas de sistema juntadas aos autos não 

servem para comprovar qualquer excludente de responsabilidade, pois 

são unilaterais. O autor colacionou aos autos diversos números de 

protocolos realizados no período em busca da solução de seu problema, 

inclusive número de processo anterior já entrado contra a reclamada para 

fins de regularização dos serviços. O serviço de telefonia é considerado, 

nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no fornecimento 

provoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera a simples 

órbita do aborrecimento rotineiro. Na situação versada, mesmo que 

incontroversa a ocorrência de caso fortuito e a necessidade de realização 

do reparo, a demora de 10 dias para o reparo no serviço se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema define a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

FIXA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL OCORRENTE. 

QUANTUM MANTIDO. Relatou a autora que, entre os meses de maio e 

junho de 2014, o seu telefone fixo não funcionou, restando suspensos, de 

forma injustificada, os serviços de telefonia fixa, do estabelecimento 

comercial, por 25 dias. Requereu a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais. A ré, por sua vez, sustentou a regularidade 

na prestação dos serviços e a possibilidade de haver problemas na rede 

interna do autor. Contudo, não se desincumbiu em comprovar minimamente 

os fatos alegados, ônus que lhe competia, consoante art. 333, II do CPC. 

Telas de sistema juntadas aos autos que não servem para comprovar 

qualquer excludente de responsabilidade, pois unilaterais. Certo é que 

houve a falha na prestação do serviço, consistente na descontinuidade de 

serviços ditos essenciais, a gerar a obrigação de reparar os danos 

decorrentes da impossibilidade do uso da telefonia fixa da autora, que 

buscou solucionar o problema na via administrativa, sem êxito. Quantum 

indenizatório no valor de R$ 2.000,00 mantido, pois adequado à gravidade 

da ofensa praticada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005400924, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, Julgado em 21/10/2015). 

Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou prejuízos 

morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a parte requerida não agiu com culpa grave. A repercussão 

na esfera psíquica da parte requerente, decorrente da suspensão do 

serviço de energia pode ser classificada como moderada, se comparada a 

outras adversidades. A parte requerida é, sabidamente, uma empresa de 

grande porte. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, a 

condenação servirá para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. Ademais, 

que a parte reclamada cancele o plano OI CONTA TOTAL, e mantenha a 

cobrança apenas de telefonia fixa e internet sob o número (65)3575-1721. 

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo 

de cinco dias a apresentação do cálculo do valor devido visando o início 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito Parte superior do 

formulário Parte inferior do formulário Parte superior do formulário Parte 

inferior do formulário
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Advogado(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Vistos etc. Relatório Dispensado na forma do art.38 da Lei 9.099/95. 

Fundamentação Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada, proposta pela parte 

Requerente em desfavor da parte Requerida, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação 

jurídica inexistente. A parte requerida em sua contestação requer que o 

pleito seja julgado totalmente improcedente, tendo em vista a regularidade 

dos débitos e apresenta algumas preliminares que passo a analisar em 

consonância com recente entendimento do STJ. O julgador não está 

obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O 

julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de 

infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, 
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mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração 

contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento 

que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1ª Seção. EDcl no 

MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF 

da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. Pois bem, 

no caso em comento, a Requerida pugna pela existência do débito, 

todavia, não fez a juntada do contrato, extratos da movimentação 

financeira ao aludido contrato ou outro documento demonstrando a 

legalidade da inclusão dos dados cadastrais da autora nos sistemas de 

proteção ao crédito. Por outro lado, a Requerida juntou o histórico das 

anotações dos dados cadastrais da parte Requerente junto ao SCPC, 

demonstrando que nos anos de 2014/2015 teve 15(quinze) inclusões por 

inadimplemento, inclusive simultaneamente à anotação feita pela 

Requerida. Ademais, em decisão recente, a parte Autora teve pedido 

julgado improcedente, culminado em litigância de má-fé, neste Juizado, 

conforme abaixo: ?Processo nº 8010072.96.2016.811.0023 - Projudi 

Requerente : Geilson Costa da Silva Requerido : Telefônica Brasil S.A ... 

Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

demanda, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, 

via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, por conseguinte revogo a medida liminar concedida 

no movimento de nº 4 e declaro extinto o processo com resolução de 

mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 487, inciso I, do CPC. Por 

restar caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado, condeno a 

Reclamante pela litigância de má-fé e ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado que sugiro ser fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei 

9.099/95...? Dispositivo Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente lide, ante a NÃO comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, a 

ilicitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, para 

tão somente, declarar a inexistência do débito referente ao contrato de nº 

0394328110067 e extinguir o processo com resolução de mérito, nos 

estritos limites enunciativos do artigo 487, inciso I, do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as devidas cautelas. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Número do 

Processo: 8010167-29.2016.8.11.0023, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. 

REQUERENTE: MANOEL MESSIAS DA COSTA JUNIOR REQUERIDO: 

GILMAR RODRIGUES MONTEIRO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando 

os autos verifico que o reclamado, devidamente intimado na pessoa de 

seu advogado, não compareceu à audiência de conciliação datada do dia 

21.03.2018, tampouco apresentou nova justificativa, razão pela qual 

decreto sua revelia, bem como confissão quanto à matéria de fato. 

Entretanto, impera constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não 

importa necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz 

verificar se o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se 

por possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando 

o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS propostas por MANOEL MESSIAS 

DA COSTA JUNIOR em face de GILMAR RODRIGUES MONTEIRO, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que sofreu prejuízos materiais 

decorrentes de colisão com animal de propriedade rural do reclamado. 

Pois bem. Ao analisar detidamente os presentes autos, bem como os 

documentos que o instruem, verifico que o direito não milita em favor do 

Reclamante. Isto porque o valor dos danos materiais pleiteados pelo 

reclamante são uma clara tentativa de angariar lucro e absolutamente 

destoados da realidade, pois no meu entendimento, mostra-se 

completamente desarrazoado o alegado prejuízo material de “R$16.000,00 

(dezesseis mil reais)” em decorrência de danos ocorridos somente na 

frente do veículo, uma vez que praticamente perfazem o valor de outro 

veículo de mesma marca e categoria. Outrossim, imperioso destacar que 

os orçamentos colacionados em sua inicial são flagrantemente 

superfaturados, uma vez que, conforme já explicitado acima, destoam 

completamente da realidade do mercado, razão pela qual desconsidero 

para fins de quantificação e comprovação do alegado dano material. Em 

razão disso, verifico que o autor não logrou êxito em comprovar os fatos 

reais e constitutivos de seu direito, ônus a que lhe pertencia, nos termos 

do art. 373, inciso I do NCPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Nesse sentido, a 

jurisprudência dominante vem firmando entendimento em casos de 

improcedência mesmo diante de revelia: “TJ-DF - 20150610071406 

0007031-62.2015.8.07.0006 (TJ-DF) Data de publicação: 19/05/2017 

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO 

DE DESCONTO BANCÁRIO. DÉBITO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. 

EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O ônus da prova incumbe ao Autor 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Para a 

cobrança do devedor, em contrato de desconto de títulos, necessário que 

banco/credor faça a prova de que creditou os valores na conta corrente 

do cliente, não sendo suficiente a apresentação de planilhas e borderôs 

sem a efetiva comprovação da existência de crédito em favor do 

beneficário. 3. O prazo para contestar é contado a partir da data da 

juntada do mandado de citação devidamente cumprido, nos termos do art. 

335, III, c/c art. 231,II, do CPC/2015. 4. Recurso CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.
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Autos: 8010028-48.2014.811.0023 Promovente: YVANA MARIA VIEIRA 

Promovido: BANCO BMG S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Preliminares. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou em descontos em sua folha de 

pagamento no importe de R$416,36, torna-se imprescindível que a 

empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se 

trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a 

empresa promovida não juntou nenhuma evidência significativa da 

existência de crédito em seu favor, pois a reclamada apenas juntou 

contratos sem assinatura e planilha de débitos. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Não obstante a 

responsabilidade objetiva aplicada nas relações consumeristas, esta pode 

ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, 

como dispõe o § 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do 

Código de Defesa do Consumidor. Embora sem expressa previsão legal, a 

responsabilidade objetiva também se exclui nos casos fortuitos e de força 

maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. 

ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO 

EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. 

APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte 

Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Assim, em síntese, a 

culpa objetiva pode ser excluída tanto por culpa exclusiva do consumidor, 

de terceiro ou por casos fortuitos e força maior. Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte promovida 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte promovida contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano material Quem 

ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do 

Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material 

pode ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto 

na modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 

do caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência de 

descontos em folha de pagamento de empréstimo não contratado, no valor 

de R$416,36. Em exame do conjunto probatório, mormente quanto aos 

documentos juntados com a inicial (id. 5736014), nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor postulado, 

fazendo a parte promovente jus à indenização pelos danos materiais. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a 

restituição deve ser o dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com 

má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto, 

considerando o recebimento da parte promovida do valor de R$416,36, de 

forma indevida, com já apontado no tópico antecedente, inevitável à 
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restituição. Além da restituição, nota-se que o recebimento indevido foi 

ocasionado em decorrência de descontos de empréstimo não contratado 

pela parte autora, sendo presumida a sua má-fé e, consequentemente, a 

repetição de indébito deve ocorrer de forma dobrada. Dano moral. O dano 

moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da 

honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao 

passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que o desconto indevido em conta 

corrente sem o correspondente reembolso, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, 

na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

raiva, frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade 

financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento 

familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como 

gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto 

sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor 

em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$3.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, opino por: Julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência da relação 

contratual entre as partes; b) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 832,72 (oitocentos e trinta e dois reais e 

setenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; c) condenar a parte promovida a pagar 

para a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito
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ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Preliminares. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou em descontos em sua folha de 

pagamento no importe de R$416,36, torna-se imprescindível que a 

empresa promovida comprove a origem do seu suposto crédito, pois se 

trata de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em 

exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a 

empresa promovida não juntou nenhuma evidência significativa da 

existência de crédito em seu favor, pois a reclamada apenas juntou 

contratos sem assinatura e planilha de débitos. Assim, pela insuficiência 

de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, 

segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório. Portanto, não havendo obrigação a ser 

cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e caracteriza 

conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Não obstante a 

responsabilidade objetiva aplicada nas relações consumeristas, esta pode 

ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, 
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responsabilidade objetiva também se exclui nos casos fortuitos e de força 

maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. 

ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO 

EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. 

APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte 

Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Assim, em síntese, a 

culpa objetiva pode ser excluída tanto por culpa exclusiva do consumidor, 

de terceiro ou por casos fortuitos e força maior. Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte promovida 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 
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parte promovida contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano material Quem 

ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do 

Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material 

pode ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto 

na modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 

do caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência de 

descontos em folha de pagamento de empréstimo não contratado, no valor 

de R$416,36. Em exame do conjunto probatório, mormente quanto aos 

documentos juntados com a inicial (id. 5736014), nota-se que o dano 

material encontra-se devidamente comprovado no valor postulado, 

fazendo a parte promovente jus à indenização pelos danos materiais. 

Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou indevidamente, 

conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que receber 

quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim sendo, importante 

consignar que, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a 

restituição deve ser o dobro do que pagou, caso o credor tenha agido com 

má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM 

SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. 

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto, 

considerando o recebimento da parte promovida do valor de R$416,36, de 

forma indevida, com já apontado no tópico antecedente, inevitável à 

restituição. Além da restituição, nota-se que o recebimento indevido foi 

ocasionado em decorrência de descontos de empréstimo não contratado 

pela parte autora, sendo presumida a sua má-fé e, consequentemente, a 

repetição de indébito deve ocorrer de forma dobrada. Dano moral. O dano 

moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da 

honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao 

passo que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento 

suportado. Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos 

fáticos disponíveis, pode-se afirmar que o desconto indevido em conta 

corrente sem o correspondente reembolso, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, 

na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcionar sentimentos indesejados como 

raiva, frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade 

financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento 

familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como 

gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto 

sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor 

em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$3.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, opino por: Julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência da relação 

contratual entre as partes; b) condenar a parte promovida a pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 832,72 (oitocentos e trinta e dois reais e 
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setenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; c) condenar a parte promovida a pagar 

para a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-86.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE VACARIO DOS SANTOS OAB - MT0019404A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Autos: 8010159-86.2015.811.0023 Promovente: LUCILENA DE ALMEIDA 

Promovido: OI MÓVEL S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Preliminares. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Julgamento antecipado da 

lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a solução do 

presente conflito independe de novas provas, visto que os fatos 

controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. Com 

fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$112,78, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a empresa promovida não juntou 

nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor. 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é 

indevida e caracteriza conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Não 

obstante a responsabilidade objetiva aplicada nas relações 

consumeristas, esta pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do 

consumidor e de terceiro, como dispõe o § 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. 

Embora sem expressa previsão legal, a responsabilidade objetiva também 

se exclui nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Assim, em síntese, a culpa objetiva pode ser 

excluída tanto por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou por 

casos fortuitos e força maior. Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte promovida 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito, em regra, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como 

também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em 

decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO 

MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ 

no presente caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 
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Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

Julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) declarar a inexistência do débito de R$112,78 (cento e doze reais 

e setenta e oito centavos); b) condenar a parte promovida a pagar para a 

parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Magistrado 

Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 

9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito
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Autos: 8010140-80.2015.811.0023 Promovente: EDMAR CARVALHO DE 

OLIVEIRA Promovido: ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Preliminares. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Descumprimento contratual. Nos contratos onerosos, a 

parte que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma 

e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento nos efeitos moratórios, 

conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. Quanto ao contrato de 

compra e venda de uma máquina de lavar Consul 8kg, celebrado entre as 

partes, observa-se que o produto foi adquirido pelo preço de R$749,00. 

Em exame ao caso concreto, nota-se que não há qualquer prova de que o 

produto adquirido foi efetivamente entregue após ser levado em garantia, 

caracterizando descumprimento do contrato celebrado com a parte 

promovente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório 

pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado 

ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). 

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente 

os serviços pactuados não foram prestados. Desta forma, diante do 

descumprimento contratual, a conduta ilícita encontra-se caracterizada. 

Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 do 

Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade de 

perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência da não devolução da máquina de lavar 

entregue para conserto na garantia, no valor de R$749,00. Em exame do 

conjunto probatório, mormente ao fato dos reclamados não apresentarem 

defesa, nota-se que o dano material encontra-se devidamente 

comprovado no valor postulado, fazendo a parte promovente jus à 

indenização pelos danos materiais. Dano moral. O dano moral pode 

decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que vício de produto (máquina de lavar) não 

reparado pela assistência técnica, é suficiente para presumir a existência 

de dano moral, em decorrência da indisponibilidade de bens, na 

modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o 

condão proporcior sentimentos indesejados como frustração, angustia e 

ansiedade. A propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO 

DO CDC – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não tendo a empresa fornecido o serviço a 

contento, pois, o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, a 

despeito do regular pagamento das parcelas contratadas, resta 

cabalmente comprovado a lesão moral por ele sofrida e o nexo causal com 

a conduta ilícita. No caso, o dano moral restou configurado, não se 

tratando de simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou 

os meros dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do 

consumidor. A indenização arbitrada se mostra capaz de atender as 

condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter 

pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 
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CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VÍCIO DE PRODUTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO 

SIMILAR – PRAZO DE CONSERTO – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. Embora a impossibilidade de utilização de produto 

adquirido seja suficiente para gerar dano moral, quando o prestador de 

serviço se preocupa com o bem estar do consumidor e disponibiliza 

produto similar para utilização durante período de conserto do, não há 

dano moral. Recurso Inominado nº 0021472-91.2011.811.0001, Cuiabá, 24 

de setembro de 2013. Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

a) rejeitar as preliminares arguidas; b) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil; c) condenar as partes promovidas, 

solidariamente, a pagarem a parte promovente a quantia de R$ 749,00 

(setecentos e quarenta e nove reais) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. 

Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; d) condenar a parte promovida, 

solidariamente, pagar à parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação 

por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 

703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-16.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA LOESIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

1000092-16.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AMANDA LOESIA 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. AMANDA LOESIA SANTOS 

ajuizou ação indenizatória em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em síntese, alegou que a fatura 

referente a dezembro/2015 foi cobrada com valor superior que a média de 

consumo, conforme as faturas e histórico de consumo acostados nos 

autos ID 9390669 e 9390672, mas para evitar suspensão de energia a 

parte promovente fez acordo de pagamento com a promovida, mas em 

janeiro/2016 chegou mais duas faturas que não eram de seu 

conhecimento referentes a multas que a promovida não soube explicar a 

parte promovente. Alegou ainda que no mês de março/2016 quando a 

promovida foi fazer a leitura de sua Unidade Consumidora verificou 

problemas na execução da leitura, mas nada teria sido resolvido com o 

problema dos valores cobrados. Ao final, postulou a declaração de 

inexistência de dívida e indenização por danos morais. Ata da audiência 

de conciliação acostada na ID 10249910 e impugnação à contestação foi 

apresentada na ID 9846470. É a síntese do necessário. Relatório 

minucioso dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95) Considerando que a 

atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário 

por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas 

demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas 

normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir 

juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC) Nos termos do artigo 3º da Lei 9099/95, 

o Juizado Especial Cível é competência para processar e julgar causas 

cíveis de menor complexidade. Em relação ao conceito de menor 

complexidade, o enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais 

estabelece que este leva em consideração o objeto da prova e não o 

direito material discutido: ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da 

causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não 

em face do direito material. Mesma exegese é extraída da jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 

(...) 1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a 

complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado 

Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de 

perícia. 2. A autonomia dos Juizados Especiais não prevalece em relação 

às decisões acerca de sua própria competência para conhecer das 

causas que lhe são submetidas, ficando esse controle submetido aos 

Tribunais de Justiça, via mandado de segurança. Inaplicabilidade da 

Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – 

quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria 

envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. 

Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. 

(...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010) Assim sendo, os 

Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar 

causas em que for necessária a produção de prova pericial. Em análise 

dos autos, diante da expressa arguição de preliminar da parte promovida 

na ID 9743807, no caso, será necessária prova pericial para apurar se há 

problemas nos equipamentos de leitura da Unidade Consumidora sobre 

essas oscilações de valores fora da média de consumo conforme relato 

da parte promovente. No caso concreto, por ser necessária a produção 

de prova pericial, trata-se de matéria de complexa e, consequentemente, 

este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda. 

Pelo exposto, proponho acolher a preliminar de incompetência e julgar 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso X, e 337, II, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitado em 

julgado, arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.
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Autos: 8010031-66.2015.811.0023 Promovente: ELCIO DA SILVA 

Promovido: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Preliminares. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. Julgamento antecipado da lide. Em exame a narrativa 

das partes, nota-se que para a solução do presente conflito independe de 

novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser 

comprovados por meio documental. Com fulcro nos artigos 370 e 371 do 

CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das 

Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste 

feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de 

outras provas em audiência de instrução. Desta forma, com fulcro no 

artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao 

exame do mérito. Descumprimento contratual. Nos contratos onerosos, a 

parte que se comprometer a alguma obrigação, deve executá-la na forma 

e tempo pactuado, pois o seu inadimplemento nos efeitos moratórios, 

conforme preconiza o artigo 397 do Código Civil. Quanto ao contrato de 

compra e venda de uma televisão Samsung 40 polegadas, celebrado entre 

as partes, observa-se que o produto foi adquirido pelo preço de 

R$1.799,00. Em exame ao caso concreto, nota-se que não há qualquer 

prova de que o produto adquirido foi efetivamente entregue após ser 

levado em garantia, caracterizando descumprimento do contrato celebrado 

com a parte promovente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus 

probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser 

proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 

6º, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que 

efetivamente os serviços pactuados não foram prestados. Desta forma, 

diante do descumprimento contratual, a conduta ilícita encontra-se 

caracterizada. Dano material Quem ocasiona dano material a outrem tem o 

dever de indenizá-lo (artigo 186 do Código Civil). Nos termos do artigo 402 

do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na modalidade 

de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros cessantes. 

Independentemente da modalidade de dano material, diferentemente do 

dano moral, este não se presume, deve ser integralmente comprovado. 

Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS 

E VERBAIS. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De outro norte, no que se refere à 

indenização por danos materiais, nada há a ser provido. O dano material 

deve sempre estar devidamente demonstrado a conferir juridicidade à 

pretensão condenatória respectiva. 7. Na hipótese, não há sequer 

indicação do modelo do celular e óculos que a autora alega terem sido 

danificados. A existência e a extensão dos danos que alega haver sofrido 

não encontram, assim, suporte nos autos, e à evidência, não podem ser 

presumidos. Com efeito, não se julga ressarcimento de dano por 

verossimilhança e sim com a segurança exigida pelo ordenamento jurídico, 

onde a prova deve ser robusta e irretorquível, não se afigurando 

adequada a condenação por danos hipotéticos ou mera presunção. (...) 

(TJ-DF - ACJ: 20150610060419, Relator: SANDRA REVES VASQUES 

TONUSSI, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise do caso, nota-se que a parte 

promovente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas 

emergentes em decorrência da não devolução da televisão entregue para 

conserto, no valor de R$1.799,00. Em exame do conjunto probatório, 

mormente ao fato dos reclamados não apresentarem defesa, nota-se que 

o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor postulado, 

fazendo a parte promovente jus à indenização pelos danos materiais. 

Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra objetiva e 

subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a reputação da 

vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra subjetiva se 

reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa conceitual e com 

base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar que vício de 

produto (televisão) não reparado pela assistência técnica no prazo 

estipulado pela lei, é suficiente para presumir a existência de dano moral, 

em decorrência da indisponibilidade de bens, na modalidade subjetiva 

(dano in re ipsa). Isto porque o fato ocorrido teve o condão proporcior 

sentimentos indesejados como frustração, angustia e ansiedade. A 

propósito: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO CDC – 

NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR 

ARBITRADO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não tendo a empresa fornecido o serviço a contento, pois, 

o produto adquirido pelo consumidor sequer foi entregue, a despeito do 

regular pagamento das parcelas contratadas, resta cabalmente 

comprovado a lesão moral por ele sofrida e o nexo causal com a conduta 

ilícita. No caso, o dano moral restou configurado, não se tratando de 

simples descumprimento contratual, uma vez que ultrapassou os meros 

dissabores cotidianos, atingindo os direitos da personalidade do 

consumidor. A indenização arbitrada se mostra capaz de atender as 

condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter 

pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem 

ensejando enriquecimento ilícito do outro, devendo ser mantida na íntegra. 

(Ap 133551/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VÍCIO DE PRODUTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTO 

SIMILAR – PRAZO DE CONSERTO – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. Embora a impossibilidade de utilização de produto 

adquirido seja suficiente para gerar dano moral, quando o prestador de 

serviço se preocupa com o bem estar do consumidor e disponibiliza 

produto similar para utilização durante período de conserto do, não há 

dano moral. Recurso Inominado nº 0021472-91.2011.811.0001, Cuiabá, 24 

de setembro de 2013. Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES 

Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. Quantum 

indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano 

moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do 

dano moral a quantia de R$3.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

a) rejeitar as preliminares arguidas; b) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil; c) condenar as partes promovidas, 

solidariamente, a pagarem a parte promovente a quantia de R$ 1.799,00 

(hum mil setecentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo 

prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 
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mês, sem capitalização, a partir da citação; d) condenar a parte 

promovida, solidariamente, pagar à parte promovente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente 

pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros 

da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no 

AREsp 703055/RS). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se. 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-56.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

 

Autos: 1000057-56.2017.811.0023 Promovente: FRANCISCO SILVA 

BARRETO Promovido: VIAÇÃO XAVANTE LTDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Preliminares. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Atraso no percurso. 

As empresas concessionárias de transporte rodoviário de passageiros 

devem garantir um serviço de qualidade e eficiência, cumprindo com o 

horário previsto de chegada no local de destino, inclusive, providenciando 

o embarque do passageiro em outra empresa, caso necessário. Além 

disso, estas empresas devem dispor também de um eficiente controle de 

tráfego por meios dos canais de telecomunicações disponíveis e com 

inúmeros pontos de apoio distribuídos ao longo do percurso, propiciando 

um rápido reparo no veículo, no prazo máximo de três horas, em casos de 

defeitos ou falhas mecânicas. Estas são regras expressamente 

garantidas pela Lei 11.975/2009, que dispõe sobre o transporte coletivo 

rodoviário de passageiros: Art. 3o Independentemente das penalidades 

administrativas determinadas pela autoridade rodoviária impostas à 

empresa autorizada, permissionária ou concessionária, em caso de atraso 

da partida do ponto inicial ou em uma das paradas previstas durante o 

percurso por mais de 1 (uma) hora, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro em outra empresa que ofereça serviços 

equivalentes para o mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, 

se assim o passageiro optar, o valor do bilhete de passagem. Art. 4o A 

empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma 

que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade 

que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure 

continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a 

interrupção. Parágrafo único. Na impossibilidade de se cumprir o disposto 

no caput deste artigo, fica assegurada ao passageiro a devolução do 

valor do bilhete de passagem. Art. 8o As empresas de transporte coletivo 

rodoviário de passageiros deverão operar com um sistema de proteção à 

viagem, visando à regularidade, segurança e eficiência de tráfego, 

abrangendo as seguintes alternativas: I – de controle de tráfego, devendo 

o motorista ser informado antes da partida das condições de trânsito nas 

estradas; II – de telecomunicações rodoviárias; III – de supervisão, reparo, 

distribuição de peças e equipamentos e da manutenção dos ônibus. Com 

base nestas regras, o atraso superior a três horas na chegada do 

passageiro no local de destino, caracteriza ato ilícito passível de 

responsabilização civil. Neste sentido: DANOS MORAIS - TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO - ÔNIBUS EM MÁS CONDIÇÕES - ATRASO DE 06H (SEIS 

HORAS) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Hipótese em que houve 

descumprimento do contrato de transporte rodoviário, em face das 

condições do ônibus em que a parte Autora fizera viagem, diferentemente 

do que lhe fora ofertado, bem como em razão do atraso de 06h (seis 

horas) para chegar ao seu destino. Nas relações de consumo, 

configurada a falha no serviço prestado pelo fornecedor e tendo em vista 

sua responsabilidade objetiva, está configurado o dever de indenizar o 

dano que eventualmente advir de tal situação. 2 - O dano moral se 

caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor-se o sentimento de 

impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da 

má prestação do serviço. 3 - Ao se fixar o valor dos danos morais, é de 

se levar em consideração não só a capacidade econômica da ré, mas 

também o que determinados valores representam para a situação social e 

econômica da vítima, levando-se em consideração, inclusive, a real 

repercussão do dano em sua esfera de interesses. 4 - Majoração do 

quantum indenizatório, do valor de R$-2.000,00 para o montante de 

R$-6.220,00. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RNEI, 

1722/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 02/10/2012, Data da publicação no DJE 

11/10/2012) RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE TERRESTRE DE 

PASSAGEIRO - DEFEITO NO ÔNIBUS - ATRASO SUPERIOR A 40 HORAS - 

AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DO 

NEGÓCIO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA 

DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE - 

RECURSO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos 

danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, 

não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. O defeito 

apresentado no ônibus durante o percurso da viagem, que resultou no seu 

atraso por prazo superior a 40 (quarenta) horas, aliada a falta de 

assistência aos passageiros, que foram obrigados a permanecerem em 

local desabitado por longo período, sem que lhes fossem fornecido sequer 

alimentação, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação 

de indenizar a título de dano moral, em decorrência da angústia, dos 

aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor. O valor da 

indenização deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. (RNEI, 3987/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS 

SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/05/2012, 

Data da publicação no DJE 23/05/2012) Portanto, considerando que as 

partes não divergem quanto ao fato de que o transporte contratado pela 

recorrida atrasou por período superior a três horas, inegável que, no 

presente caso, encontra-se caracterizado ato ilícito. Dano material Quem 

ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do 

Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material 

pode ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto 

na modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 
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do caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência de compra 

de novas passagens aéreas, no valor de R$ 1.438,37. Em exame do 

conjunto probatório, mormente quanto aos documentos juntados com a 

inicial, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado 

no valor postulado, fazendo a parte promovente jus à indenização pelos 

danos materiais. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à 

honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, pode-se afirmar 

que o tempo de atraso da viagem de ônibus na chegada ao destino, que 

ocasionou na perda do vôo inicialmente contratado é suficiente para 

presumir a existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade 

significativa de tempo, na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto 

porque o fato ocorrido tem o condão proporcior sentimentos indesejados 

como frustração, angústia e raiva. Ademais, o tempo é um bem precioso e 

a parte promovente poderia te-lo utilizado para convício com a família, 

investimento em cultura e até em atividades profissionais, evidenciando o 

dano moral subjetivo. A propósito: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE 

TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE 

AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CABIMENTO. Caso em que a parte 

autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de turismo 

disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da viagem. 

Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato prevendo 

hospedagem em quarto de casal, sendo disponibilizados em hotel camas 

de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis, acarretando em 

perda de tempo e angústia aos autores em país estrangeiro. Dano moral in 

re ipsa, sendo o prejuízo decorrente das próprias circunstâncias do fato. 

Deram provimento ao recurso. Demanda julgada procedente em parte. 

Unânime. (Apelação Cível Nº 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

26/05/2011) APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE 

VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO 

CASO CONCRETO. (...) A cobrança reiterada, na fatura do cartão de 

crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, por período 

considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON 

e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode 

ser considerada mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível Nº 

70051555514, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: Jorge Maraschin 

dos Santos, Julgado em 29/05/2013) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO 

NO VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

1. Sendo a relação entre as partes regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor, a jurisprudência deste STJ entende que "a responsabilidade 

civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de 

serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada 

pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações 

(Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro 

de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista" 

(AgRg no AREsp n. 582.541/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014). 2. Incidência da Súmula 

n. 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no 

AREsp 661.046/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 24/09/2015) Por essas razões, o 

dano moral encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano 

moral. Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve 

atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que 

se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, 

evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da 

medida. Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do 

dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios 

da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável 

e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00. 

Dispositivo. Pelo exposto, opino por: a) rejeitar as preliminares arguidas; b) 

julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil; c) condenar a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia 

de R$ 1.438,37 (hum mil quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e sete 

centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; d) condenar a 

parte promovida a pagar para a parte promovente a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

1000020-92.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 1.973,34; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AMAURI HENKE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO 

C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por AMAURI HENKE DA SILVA em face de BANCO BRADESCO – 

S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que teve seu nome incluído 

nos cadastros de proteção ao crédito de forma totalmente indevida por 

ordem da reclamada, pois desconhece a dívida que ensejou a respectiva 

negativação, pugnando assim pela declaração de inexistência de débitos, 

bem como reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em 

razão da negativação indevida de seu nome. Em sede de contestação, a 

reclamada impugnou os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo que o 

débito era legitimo, bem como a inserção do nome da autora nos órgãos 

restritivos de crédito se deu em razão do seu inadimplemento, pugnando 

ao final pela improcedência de todos os pedidos. Pois bem. Resta 
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clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com a apresentação de extrato de negativação 

que comprova a negativação de seu nome por ordem da empresa 

reclamada. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou 

êxito em comprovar a regularidade da inclusão e manutenção do nome do 

autor nos bancos restritivos de crédito, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, 

importante dar relevo para o fato que a pretensão da parte autora seria 

facilmente posto em terra com a apresentação de contrato assinado ou 

quaisquer documentos referentes ao negócio jurídico constando 

assinatura e cópias dos documentos pessoais do reclamante 

comprovando a utilização dos serviços, o que não logrou êxito em 

comprovar. Assim, tenho que resta plenamente configurado a má 

prestação de serviços da empresa reclamada, vista que, na qualidade de 

prestadores desses serviços, devem conferir a identidade de quem está 

realizando qualquer tipo de operação bancária, o que não ocorreu no 

presento caso, causando assim prejuízos à parte reclamante com a 

inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de 

uma dívida que o mesmo desconhecia. Nesse sentido, nossa Egrégia 

Turma Recursal Cível firmou entendimento: “BANCO - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - SERVIÇO CONTRATADO POR 

TERCEIRO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - MANUTENÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Compete à instituição financeira a 

obrigação de conferir a titularidade dos documentos apresentados para 

contratação de serviços. A falta de cautela que facilita a ação de falsários 

acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados a terceiros, 

cujo valor deve ser fixado de acordo com a gravidade da lesão e a 

extensão do dano. 2 - Os danos morais decorrentes da inscrição indevida 

são presumíveis, prescindindo de prova. Dano moral evidenciado na 

espécie, com indenização corretamente quantificada. 3 - Mantém-se o 

valor da indenização por danos morais R$-5.000,00 -, quando proporcional 

e razoável. 4 - Recurso conhecido e não provido. (RI 2400/2012, DR. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

11/12/2012, Publicado no DJE 07/01/2013)” DO DANO MORAL No tocante 

ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins 

que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

Reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a negativação de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito em razão de dívida desconhecida supera o mero aborrecimento. 

Destarte, entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 6.000 (seis mil 

reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar 

enriquecimento sem causa do autor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do processo com resolução do 

mérito a fim de: a) DECLARAR a inexistência do contrato que deu origem a 

respectiva negativação do nome do autor nos órgãos restritivos de 

crédito, com a expedição de ofício para os órgãos de proteção ao crédito 

e congêneres solicitando a imediata retirada do nome do reclamante do 

cadastro nacional de inadimplentes, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), além de incorrer em crime de desobediência; 

b) CONDENAR a empresa reclamada a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao reclamante AMAURI HENKE DA SILVA no valor R$ 

6.000,00 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida na movimentação. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo 

Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro 

Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

1000019-10.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 698,29; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIZABETH DOS SANTOS COSTA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Conforme se denota a 

parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação: “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. No mesmo 

artigo do Código de Processo Civil estabelece: “§ 3o O juiz corrigirá, de 

ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes.” A reclamante requer 

condenação em danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela 

qual determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, apesar de haver pedido de 

realização de audiência de instrução e julgamento, entendo suficientes as 

provas constantes dos autos, podendo o feito ser julgado no estado que 

se encontra, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção e provas. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do 

mérito. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ELIZABETH DOS SANTOS COSTA em face de BANCO 

BRADESCO – S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma totalmente 

indevida por ordem da reclamada, pois desconhece a dívida que ensejou a 

respectiva negativação, pugnando assim pela declaração de inexistência 

de débitos, bem como reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido em razão da negativação indevida de seu nome. Em sede de 

contestação, a reclamada impugnou os pedidos da inicial da parte autora, 

aduzindo que o débito era legitimo, bem como a inserção do nome da 

autora nos órgãos restritivos de crédito se deu em razão do seu 

inadimplemento, pugnando ao final pela improcedência de todos os 
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pedidos. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a 

fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

a apresentação de extrato de negativação que comprova a negativação 

de seu nome por ordem da empresa reclamada. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inclusão e manutenção do nome da autora nos bancos restritivos de 

crédito, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, não prospera as alegações da 

reclamada em virtude da não configuração de dano moral em razão da 

negativação do nome da autora por outras instituições, pois verifico no 

extrato colacionado a inicial tratar-se de registros posteriores a inclusão 

pela reclamada. Outrossim, importante dar relevo para o fato que a 

pretensão da parte autora seria facilmente posto em terra com a 

apresentação de contrato assinado ou quaisquer documentos referentes 

ao negócio jurídico constando assinatura e cópias dos documentos 

pessoais da reclamante comprovando a utilização dos serviços, o que não 

logrou êxito em comprovar. Assim, tenho que resta plenamente 

configurado a má prestação de serviços da empresa reclamada, vista 

que, na qualidade de prestadores desses serviços, devem conferir a 

identidade de quem está realizando qualquer tipo de operação bancária, o 

que não ocorreu no presento caso, causando assim prejuízos à parte 

reclamante com a inclusão indevida de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em razão de uma dívida que a mesma desconhecia. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou entendimento: 

“BANCO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

SERVIÇO CONTRATADO POR TERCEIRO - FRAUDE - DANO MORAL PURO 

- MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Compete à instituição 

financeira a obrigação de conferir a titularidade dos documentos 

apresentados para contratação de serviços. A falta de cautela que facilita 

a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros, cujo valor deve ser fixado de acordo com a 

gravidade da lesão e a extensão do dano. 2 - Os danos morais 

decorrentes da inscrição indevida são presumíveis, prescindindo de 

prova. Dano moral evidenciado na espécie, com indenização corretamente 

quantificada. 3 - Mantém-se o valor da indenização por danos morais 

R$-5.000,00 -, quando proporcional e razoável. 4 - Recurso conhecido e 

não provido. (RI 2400/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/12/2012, Publicado no DJE 

07/01/2013)” DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é 

sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. Assim, no tocante ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao Reclamante, abalo esse diverso de 

mero dissabor e passível de indenização, posto que a negativação de seu 

nome nos órgãos restritivos de crédito em razão de dívida desconhecida 

supera o mero aborrecimento. Destarte, entendo que, pelo caso em 

análise, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a 

situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da 

indenização em R$ 5.000 (cinco mil reais), ao qual apresenta-se moderado 

e suficiente a fim de evitar enriquecimento sem causa da autora. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito a fim de: a) DECLARAR a 

inexistência do contrato que deu origem a respectiva negativação do nome 

da autora nos órgãos restritivos de crédito, com a expedição de ofício 

para os órgãos de proteção ao crédito e congêneres solicitando a imediata 

retirada do nome da reclamante do cadastro nacional de inadimplentes, 

sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), além 

de incorrer em crime de desobediência; b) CONDENAR a empresa 

reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

reclamante ELIZABETH DOS SANTOS COSTA no valor R$ 5.000 (cinco mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos em 

correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito.
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Processo Número: 1000021-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

1000021-77.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 375,56; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TAIANE LIMA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, 

estar o processo maduro e bem instruído a permitir o julgamento, em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual versados no 

artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por TAIANE LIMA DOS SANTOS em face de BANCO 

BRADESCO – S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que teve seu 

nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma totalmente 

indevida por ordem da reclamada, pois desconhece a dívida que ensejou a 

respectiva negativação, pugnando assim pela declaração de inexistência 

de débitos, bem como reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido em razão da negativação indevida de seu nome. Em sede de 

contestação, a reclamada impugnou os pedidos da inicial da parte autora, 

aduzindo que o débito era legitimo, bem como a inserção do nome da 

autora nos órgãos restritivos de crédito se deu em razão do seu 

inadimplemento, pugnando ao final pela improcedência de todos os 

pedidos. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 
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extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a 

fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com 

a apresentação de extrato de negativação que comprova a negativação 

de seu nome por ordem da empresa reclamada. De outra banda, verifico 

que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar a regularidade da 

inclusão e manutenção do nome da autora nos bancos restritivos de 

crédito, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, importante dar relevo para o fato que 

a pretensão da parte autora seria facilmente posto em terra com a 

apresentação de contrato assinado ou quaisquer documentos referentes 

ao negócio jurídico constando assinatura e cópias dos documentos 

pessoais da reclamante comprovando a utilização dos serviços, o que não 

logrou êxito em comprovar. Assim, tenho que resta plenamente 

configurado a má prestação de serviços da empresa reclamada, haja vista 

que, na qualidade de prestadores desses serviços, devem conferir a 

identidade de quem está realizando qualquer tipo de operação bancária, o 

que não ocorreu no presento caso, causando assim prejuízos à parte 

reclamante com a inclusão indevida de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em razão de uma dívida que a mesma desconhecia. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou entendimento: 

“BANCO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

SERVIÇO CONTRATADO POR TERCEIRO - FRAUDE - DANO MORAL PURO 

- MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Compete à instituição 

financeira a obrigação de conferir a titularidade dos documentos 

apresentados para contratação de serviços. A falta de cautela que facilita 

a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos 

causados a terceiros, cujo valor deve ser fixado de acordo com a 

gravidade da lesão e a extensão do dano. 2 - Os danos morais 

decorrentes da inscrição indevida são presumíveis, prescindindo de 

prova. Dano moral evidenciado na espécie, com indenização corretamente 

quantificada. 3 - Mantém-se o valor da indenização por danos morais 

R$-5.000,00 -, quando proporcional e razoável. 4 - Recurso conhecido e 

não provido. (RI 2400/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 11/12/2012, Publicado no DJE 

07/01/2013)” DO DANO MORAL No que tange a reparação a título de 

danos morais, impera constar que diante dos documentos acostados à 

inicial, notadamente no extrato de negativação, verifico que a reclamante 

tem registros de inadimplência perante outras empresas. Ressalto que 

cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e não apenas 

alegado. Assim, apesar do caso em apreço caracterizar dano moral in re 

ipsa, tenho que não merece guarida o pedido de indenização por danos 

morais, pois de acordo com os documentos carreados aos autos, restou 

comprovado que a mesma possuía restrições preexistentes em seu nome 

no SPC/SERASA há época dos acontecimentos. Aliás, a respeito deste 

tema, importante colacionar o entendimento esposado pela nossa Egrégia 

Turma Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) DISPOSITIVO Diante 

do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL e IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do 

processo com resolução do mérito a fim de DECLARAR a inexigibilidade do 

débito e a nulidade do contrato que deu origem a negativação do nome da 

reclamante nos cadastros de proteção ao crédito objeto da presente ação, 

com a expedição de ofício para os respectivos órgãos e congêneres 

solicitando a imediata retirada do nome da reclamante do cadastro nacional 

de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), além 

de incorrer em crime de desobediência. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos em 

correição. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na movimentação. Evandro Juarez 

Rodrigues, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO SENTENÇA Processo: 

8010016-29.2017.8.11.0023; Valor causa: R$ 26.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NEUSA DA SILVA 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA 

proposta por NEUSA DA SILVA SANTOS em face de BANCO PAN S/A, 

onde a reclamante alega, em síntese, que teve seu nome protestado de 

forma totalmente indevida por ordem da empresa Reclamada, uma vez que 

quitou o contrato de empréstimo com a respectiva instituição bancária, 

pugnando assim pela declaração de inexistência de débito, bem como 
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reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em razão 

desses fatos. Citada, a Reclamada apresentou sua defesa, impugnando 

os pedidos da inicial da reclamante e aduzindo que o caso em exame não 

caracteriza dano moral, uma vez que era dever da parte autora efetuar a 

baixa do protesto no cartório de registros, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos, a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em negativação indevida - a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifica-se que a Reclamante colacionou provas 

satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de suas alegações, 

notadamente com apresentação de extrato de negativação constando a 

inclusão de seu nome no registro de protesto, bem como apresentando 

declaração de contrato quitado emitido pela própria instituição bancária 

reclamada. De outra banda, verifico que a Reclamada não trouxe aos 

autos elementos modificadores dos direitos da parte autora, quais sejam, 

documentos comprovando a regularidade da inclusão e manutenção do 

nome da autora no registro de protesto, ônus que lhe incumbia, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Assim, 

diante da análise minuciosa da documentação que acompanha os autos, 

tenho que o direito milita a favor da reclamante. DO DANO MORAL No 

tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender 

aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a 

condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão 

do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o 

valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua 

esfera patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de 

danos morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo 

moral a Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que a 

inclusão de seu nome nos registros de protesto em razão de dívida já 

quitada superam os limites de mero dissabor cotidiano. Nesse sentido, 

nossa Egrégia Turma Recursal Cível firmou o seguinte entendimento: 

“RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE CONTA 

CORRENTE - PAGAMENTO DAS PENDÊNCIAS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÉBITO QUITADO - CULPA DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA - PREJUÍZO DE ORDEM MORAL - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A indevida inclusão do nome do consumidor 

em cadastro de inadimplente é, por si só, causa geradora de dano moral 

passível de reparação. 2- O dano moral está ínsito na ilicitude do ato 

praticado e decorre da gravidade do ilícito em si, independentemente de 

sua efetiva demonstração (dano in re ipsa). 3- Deve ser mantida a 

sentença que para fixação do quantum indenizatório observa os 

parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer. (RI 

4472/2010, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

27/10/2010, Publicado no DJE 01/12/2010)” Destarte, levando-se em conta 

o caráter sancionatório da medida, a capacidade econômica entre as 

partes, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, revela-se justo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de reparação por danos morais, o qual se apresenta moderado e 

suficiente a fim de reparar a ofensa moral sofrida. Deixo de adotar a 

estimativa da inicial, porque não foram colacionadas maiores evidências 

de que o fato tenha causado outros dissabores mais graves no seio 

social, familiar ou profissional, além de ter sido fixado em consonância às 

circunstâncias do caso concreto e em estimativa condizente à firmada 

pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS 

DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com 

resolução do mérito para o fim de: A) DECLARAR inexistente o protesto 

lavrado em 28/11/2012, no Livro 172, ás Folhas 129, sob protocolo nº 

85603, Título Nº 47012548, Valor R$ 4.133,66, emissão: 19/10/2011, 

Vencimento: 04/06/2012, com a expedição de ofício para o respectivo 

cartório de registro solicitando a imediata retirada do nome da autora dos 

registros de protesto, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) e incorrer no cometimento do crime de desobediência; B) 

CONDENAR a empresa Reclamada BANCO PAN S/A a pagar indenização 

por danos morais ocasionados a Reclamante NEUSA DA SILVA SANTOS 

no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Peixoto de 

Azevedo/MT, data inserida na movimentação. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida na 

movimentação. Evandro Juarez Rodrigues, Juiz de Direito.
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Autos: 8010176-30.2012.811.0023 Promovente: IZAIAS QUIRINO ALVES 

Promovido: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Preliminares. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. No caso, considerando que a parte promovente confirma que o 

cheque dado em pagamento foi devidamente quitado e desta feita nega a 

existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito no valor de 

R$123,00, torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a empresa promovida não juntou 

nenhuma evidência significativa, apenas telas de sistema, que são 

documentos apócrifos, da existência de crédito em seu favor. Assim, pela 

insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as regras de 

hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 589 de 846



da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não havendo 

obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a cobrança é indevida e 

caracteriza conduta ilícita. Excludente de culpabilidade. Não obstante a 

responsabilidade objetiva aplicada nas relações consumeristas, esta pode 

ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, 

como dispõe o § 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do 

Código de Defesa do Consumidor. Embora sem expressa previsão legal, a 

responsabilidade objetiva também se exclui nos casos fortuitos e de força 

maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ: 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 

METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. 

ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO 

EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. 

APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte 

Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos 

passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, 

força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de 

terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016) Assim, em síntese, a 

culpa objetiva pode ser excluída tanto por culpa exclusiva do consumidor, 

de terceiro ou por casos fortuitos e força maior. Neste contexto, com o 

objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte promovida 

sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, 

por isso, não possui responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, 

observa-se que não há culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a 

parte promovida contribuiu para a concretização do dano, visto que é de 

sua responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de 

segurança contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do 

Código de Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços 

colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou 

segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os 

fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e 

adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto 

industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este 

artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o 

produto. Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano moral. O dano moral 

pode decorrer de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra 

objetiva, a ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo 

que na esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. 

Partido desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos 

disponíveis, pode-se afirmar que a inscrição indevida do nome do 

consumidor nas instituições de restrição ao crédito, em regra, é suficiente 

para presumir a existência de dano moral na modalidade objetiva, como 

também na modalidade subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque este fato 

tem o condão de denegrir a imagem do consumidor no meio social, 

dificultando-lhe a aquisição de crédito, como também proporcionando 

sentimentos indesejados como frustração, angústia e ansiedade, em 

decorrência da indisponibilidade de crédito. A propósito: CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. (...) INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. DANO 

MORAL. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Dje 

17/12/2008). (...) (STJ AgInt no AREsp 859.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 

08/09/2016). Vale consignar que é inaplicável o teor da Súmula 385 do STJ 

no presente caso, visto que não há restritivos pré-existentes ao discutido 

nestes autos. Por essas razões, o dano moral encontra-se caracterizado. 

Quantum indenizatório do dano moral. Em relação ao quantum indenizatório 

do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e 

repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da 

vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e 

garantindo o viés pedagógico da medida. Ademais, deve ser considerada 

também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que 

não sejam violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE 

CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA 

COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos 

morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito 

provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez 

que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a 

exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão 

do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível 

rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a 

importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo 

Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no 

AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste 

contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, 

servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, 

sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso 

concreto, mormente quanto ao valor do restritivo (R$ 123,00), entendo 

como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia 

de R$4.000,00. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: Julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a 

inexistência do débito de R$ 123,00(cento e vinte e três reais) e a quitação 

do cheque de nº 850007; b) determinar que a promovida exclua o nome e 

CPF da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 

dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) condenar a 

parte promovida, a pagar a parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da 

mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento 

danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito
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relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Preliminares. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Julgamento 

antecipado da lide. Em exame a narrativa das partes, nota-se que para a 

solução do presente conflito independe de novas provas, visto que os 

fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental. 

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da 

Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja 

procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5º, inciso LXXVIII, 

CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de 

instrução. Desta forma, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao 

julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito. Cobrança indevida. 

Existência do crédito. Nos termos do artigo 394 do Código Civil, 

considera-se em mora o devedor que não efetuar o cumprimento de sua 

obrigação no prazo estabelecido. Todavia, não havendo fato ou omissão 

que justifique a obrigação reivindicada, não há mora do devedor (art. 396 

do Código Cívil). Desta forma, para que a mora seja efetivamente 

constituída, necessário que haja prova de fato ou omissão praticado pelo 

devedor. Analisando os autos, a parte promovente concorda com as 

seguintes dívidas: no valor de R$ 19.247,19 referente a contrato de 

empréstimo rural e no valor de R$1.684,02 referente a uso do limite da 

conta bancária. Afirma que não se recusou a pagar, tanto que permanece 

com saldo disponível na conta bancária para fins de quitação da dívida, 

bem como o parcelamento do débito referente a utilização do limite. Desta 

feita, nega a existência da obrigação que resultou no restritivo de crédito, 

assim torna-se imprescindível que a empresa promovida comprove a 

origem do seu suposto crédito, pois se trata de fato constitutivo de seu 

direito (art. 373, inciso I, do CPC). Em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que a empresa promovida não juntou 

nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor, 

tanto porque a parte autora comprovou os teds realizados para fins de 

pagamento do empréstimo rural, bem como os pagamentos da dívida 

parcelada do limite. Assim, pela insuficiência de provas da origem do 

crédito, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses 

casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório. 

Portanto, não havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a 

cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita. Excludente de 

culpabilidade. Não obstante a responsabilidade objetiva aplicada nas 

relações consumeristas, esta pode ser excluída em caso de culpa 

exclusiva do consumidor e de terceiro, como dispõe o § 3º, incisos III e II, 

respectivamente dos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor. 

Embora sem expressa previsão legal, a responsabilidade objetiva também 

se exclui nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento 

jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO 

COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À 

ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos 

termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade 

do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente 

podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da 

vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 

974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

22/11/2016, DJe 09/12/2016) Assim, em síntese, a culpa objetiva pode ser 

excluída tanto por culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou por 

casos fortuitos e força maior. Neste contexto, com o objetivo de afastar 

sua responsabilidade objetiva, a parte promovida sustenta que o dano foi 

ocasionado por culpa exclusiva de terceiros e, por isso, não possui 

responsabilidade civil. Todavia, no caso concreto, observa-se que não há 

culpa exclusiva de terceiro (fraudadores), pois a parte promovida 

contribuiu para a concretização do dano, visto que é de sua 

responsabilidade o dever de cautela e pelos procedimentos de segurança 

contratual de seus clientes, conforme dispõe o artigo 8° do Código de 

Defesa do Consumidor: Art. 8° Os produtos e serviços colocados no 

mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu 

respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao 

fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, 

através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Destaca-se que o risco de fraude é inerente à própria atividade 

empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a 

ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o 

dano ao consumidor. O assunto já foi pacificado pelo STJ, inclusive por 

meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de 

cautela do prestador de serviço na celebração de contrato. Neste sentido: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 

CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No 

julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C 

do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias 

respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente 

ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de 

documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do 

empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt 

no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Portanto, por não haver 

excludente de culpa da parte promovida, permanece inalterada a plena 

responsabilidade pela conduta ilícita detectada. Dano material Quem 

ocasiona dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo (artigo 186 do 

Código Civil). Nos termos do artigo 402 do Código Civil, o dano material 

pode ser materializado tanto na modalidade de perdas emergentes quanto 

na modalidade de lucros cessantes. Independentemente da modalidade de 

dano material, diferentemente do dano moral, este não se presume, deve 

ser integralmente comprovado. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CIVIL. VALOR IRRISÓRIO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

DECORRENTE DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. DANO MATERIAL 

NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 

6. De outro norte, no que se refere à indenização por danos materiais, 

nada há a ser provido. O dano material deve sempre estar devidamente 

demonstrado a conferir juridicidade à pretensão condenatória respectiva. 

7. Na hipótese, não há sequer indicação do modelo do celular e óculos que 

a autora alega terem sido danificados. A existência e a extensão dos 

danos que alega haver sofrido não encontram, assim, suporte nos autos, 

e à evidência, não podem ser presumidos. Com efeito, não se julga 

ressarcimento de dano por verossimilhança e sim com a segurança 

exigida pelo ordenamento jurídico, onde a prova deve ser robusta e 

irretorquível, não se afigurando adequada a condenação por danos 

hipotéticos ou mera presunção. (...) (TJ-DF - ACJ: 20150610060419, 

Relator: SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, Data de Julgamento: 

02/02/2016, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/03/2016 . Pág.: 533) Em análise 

do caso, nota-se que a parte promovente alega ter suportado dano 

material na modalidade de perdas emergentes em decorrência gastos para 

resolver os problemas bancários, no valor de R$794,59. Todavia, em 

exame das provas disponíveis nos autos, não há como ser deferido o 

dano material por falta de prova. Dano moral. O dano moral pode decorrer 

de ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a 

ofensa atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na 

esfera da honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido 

desta premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponíveis, 

pode-se afirmar que embora, em regra, a inclusão indevida de restritivo 

gere dano moral, a existência de outras restrições preexistentes 

descaracteriza o dano, levando a presunção de que se trata de devedor 

contumaz, conforme no verbete sumular nº385 do STJ: Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Isto se justifica porque a imagem do consumidor perante a 

sociedade já esta denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos 

subjetiva, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS). O assunto 

inclusive, já possui entendimento firmado também na Sistemática de 

Precedentes (tema 922, REsp 1386424/MG): RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. 
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INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. 

ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. (...) 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) 5. Recurso especial a que se nega 

provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016) Por fim, impõe 

consignar que, embora a judicialização dos restritivos preexistentes 

afaste a aplicação da súmula 385 do STJ, no presente caso, não há prova 

de que todos os outros restritivos foram impugnados judicialmente. Por 

essas razões, não há dano moral caracterizado, não passando de mero 

aborrecimento. Dispositivo. Pelo exposto, opino por: Julgar parcialmente 

procedente os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) rejeitar as 

preliminares arguidas; b) determinar que a promovida debite da conta 

10.485-X da promovente no valor de R$ 19.247,19 (dezenove mil duzentos 

e quarenta e sete reais e dezenove centavos) e que ao final do 

pagamento das 17 (dezessete) parcelas do acordo, dar por quitado o 

valor total da dívida de R$1.684,02 (hum mil seiscentos e oitenta e quatro e 

dois centavos); c) determinar que a promovida exclua o nome e CPF da 

promovente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); d) indeferir o pleito 

indenizatório por danos morais por aplicação da súmula 385 STJ; e) 

indeferir o pleito indenizatório por danos materiais. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Intimem-se. CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-19.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANY RIBEIRO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Numero do Processo: 1000193-19.2018.8.11.0023 REQUERENTE: 

JOSIANY RIBEIRO DOS REIS REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Vistos etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Questão que 

prefere às demais diz com relação à competência do Juizado Especial 

Cível para processar e julgar a presente demanda. Conforme se evola dos 

autos, verifica-se que a parte demanda se trata da empresa publica 

federal, sendo o Banco da Caixa Econômica Federal, cujo foro competente 

para processar e julgar é da Justiça Federal. Pois bem. A competência do 

Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo 

Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de 

ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se 

estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência 

do Juízo. A competência absoluta, em razão da pessoa, é de ordem 

pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a 

pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício 

pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira 

oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria 

preliminar de defesa. Preconiza o § 1º, artigo 64 do Código de Processo 

Civil (2015), que: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será 

alegada como questão preliminar de contestação. § 1º A incompetência 

absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve 

ser declarada de ofício.” Com efeito, em se tratando de causa de pedir, 

cujo polo demandado é de empresa pública federal, o foro competente 

para decidir a presente é o da justiça Federal e não o foro dos Juizados 

Especiais Cíveis Estaduais. Destaco ainda que de acordo com o inciso IV 

do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: “ IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos 

previstos no art. 8º desta Lei;” Já o art. 8º assim prevê: “Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil.” A Turma Recursal em recente 

julgado, assim manifestou sobre o tema em debate: “RECURSO CÍVEL 

INOMINADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA DEMORA EXCESSIVA NA 

ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. PREJUDICIAL DE MÉRITO 

ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA - INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL COMO LITISONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO 

PARA INTEGRAR A LIDE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA 

MANTIDA. Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais, quando integrante no polo passivo da demanda 

pessoa jurídica de direito público, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 

9.099/95. Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que, merece 

acolhimento tal prejudicial de mérito arguida pela parte recorrida, de 

necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre a 

referida empresa e a Caixa Econômica Federal, uma vez que, o conjunto 

probatório formado nos autos demonstra que o atraso na entrega do 

imóvel comercializado com a parte recorrente teve o beneplácito do 

Agente Financeiro. É que, segundo apurado ao longo da instrução 

processual, a Caixa Econômica Federal, no caso aqui registrado, não se 

limitou a atuar como agente financiador da construção, mas sim, detinha 

ativa participação na execução do projeto imobiliário, com a incumbência 

de fiscalizar o cronograma de execução da obra e avaliar acerca da 

possibilidade de prorrogação do prazo de sua conclusão, fator contratual 

este que levou à parte recorrida a demorar na entrega do imóvel 

negociado com a parte recorrente. Por isso, entendo que a figura 

processual do litisconsórcio passivo necessário está evidenciada, ante o 

prescrito no art. 47 do Código de Processo Civil, assim escrito: Art. 47. Há 

litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza 

da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 

todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da 

citação de todos os litisconsortes no processo. Em consequência, e 

considerando que a Caixa Econômica Federal tem foro na Justiça Federal, 

obrigo-me a reconhecer a incompetência jurisdicional do Juizado Especial 

Estadual para prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua 

extinção, sem resolução do seu mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV 

do art. 51 da lei n.º 9.099/95. Anoto ainda, que a incompetência absoluta, 

como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em 

qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 113 do Código 

de Processo Civil.” (Turma Recursal Única – Estado de Mato Grosso. 

Recurso Cível Inominado de nº 0018946-83.2013.811.0001. Relator Dr. 

Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento em 22.07.2014).(Grifou-se e 

negritou-se) Em consequência, e considerando que a Caixa Econômica 

Federal tem foro na Justiça Federal, reconheço a incompetência 

jurisdicional do Juizado Especial Estadual para prosseguimento desta 

reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem resolução do seu 

mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei n.º 9.099/95. 

Portanto, sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por 

que há de ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante a Caixa 

Econômica Federal ter o foro na Justiça Federal. DISPOSITIVO Assim é 

que importa dar aplicação à norma constante do art. 51, inciso IV da Lei nº 

9.099/95, de modo que OPINO pelo RECONHECIMENTO de oficio da 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO para julgar a presente, por conseguinte 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, distribuído por 

JOSIANY RIBEIRO DOS REIS em desfavor de CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta 

os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS Juiz Leigo Nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83261 Nr: 4957-08.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eslaine Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Aurélio Júlio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSCAR LEONEL DE 

MENEZES, para devolução dos autos nº 4957-08.2012.811.0013, 

Protocolo 83261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81390 Nr: 3582-69.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Júlia Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osmar Julio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSCAR LEONEL DE 

MENEZES, para devolução dos autos nº 3582-69.2012.811.0013, 

Protocolo 81390, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19822 Nr: 3664-18.2003.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Júlia Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Roque Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSCAR LEONEL DE 

MENEZES, para devolução dos autos nº 3664-18.2003.811.0013, 

Protocolo 19822, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156444 Nr: 11017-21.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caimã Agropecuária Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CAIMÃ AGROPECUÁRIA LTDA EPP, CNPJ: 

01789150000199. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CAIMÃ 

AGROPECUÁRIA LTDA EPP, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

542/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/02/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.872,77

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58362 Nr: 3927-06.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Minoru Yamate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ÁLVARO 

ADALBERTO MACIEL CARNEIRO, para devolução dos autos nº 

3927-06.2010.811.0013, Protocolo 58362, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 23787 Nr: 3114-86.2004.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Saran, Maria Aparecida Saran, Hélio Adriano 

Marostica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:MT.16925-A

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada as 

fls.1586/1609, é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte 

contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50992 Nr: 2384-02.2009.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Maria Funari Lobaczewski Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464, 

LEONARDO PANTALEÃO - OAB:146438-SP, Ricardo Cardoso 

Monteiro - OAB:267266/SP

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada as 

fls.1355/1385, é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte 

contrária para contrarrazoar o recurso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109981 Nr: 26-20.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Dutra Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por LUZIA DUTRA NOVAIS 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 10/33.

Determinada a emenda da inicial, a autora atendeu o chamado judicial às 

fls. 46/48.

Citada, a autarquia ré não ofereceu contestação (fl. 60).

Determinada a realização de prova pericial, o laudo foi anexado às fls. 

81/84.

Manifestou a autora às fls. 99/100, concordando com a conclusão do 

laudo pericial realizado nos autos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o benefício 

previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício 

previdenciário pago em decorrência de incapacidade temporária, devendo 

ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é 

renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite.

O benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade 

para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91.

Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, 

cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto.

Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo 

pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso 

concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetida à 

segurada, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora.

No laudo pericial de fls. 81/84, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade 

parcial e permanente para as atividades laborais.

 Embora o laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento 

decisório, reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder 

Judiciário maior grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição 

legal, e ante o compromisso judicialmente firmado, ter de guardar 

equidistância dos interesses das partes em confronto.

A este respeito, e no concernente às situações de incapacidade daqueles 

que se encontra em situação assemelhada a da autora, em consonância 

com o resultado de perícia judicial, confira-se o seguinte precedente 

oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

“PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR RURAL/URBANO. INCAPACIDADE PARCIAL E 

PERMANENTE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA.

 1. Não se conhece de agravo retido quando a parte não reitera o pedido 

nas razões ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do CPC, Lei 

5869/73).

 2. A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, pois de valor 

incerto a condenação imposta ao INSS.

 3. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e 

permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a 

subsistência do segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à 

exigência, quando for o caso, de 12 contribuições a título de carência, 

conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o período 

de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

 5. A qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão de suposta 

recuperação da capacidade laborativa.

 6. Comprovada a incapacidade parcial e permanente da parte autora para 

o exercício da sua atividade laboral, constatada por laudo médico pericial e 

não havendo nos autos elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte 

autora ao benefício previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em 

de aposentadoria por invalidez.

 7. No caso concreto, as condições pessoais da parte autora decorrentes 

da moléstia a que está acometida, aliadas a outros aspectos (grau de 

escolaridade, idade, meio social em que vive, nível econômico), bem como 

o tipo de atividade laboral que exerce, cuja exigência de esforços físicos 

se mostra inerente à atividade, permitem seguramente concluir pela sua 

incapacidade total e permanente para atividade laboral, não sendo 

razoável supor que uma pessoa nessas condições possa se reabilitar 

para o trabalho.

 8. O termo inicial será a data do requerimento administrativo para o 

auxílio-doença (art. 43, da Lei 8.213/91), com conversão em 

aposentadoria por invalidez, a partir do laudo pericial.

 9. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009.

 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960/09.

 11. Presentes os requisitos exigidos no art. 296 do NCPC (Lei 

13105/2015), fica assegura a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos.

 12. Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d a .  ( A P E L A Ç Ã O  C Í V E L  N º  A C 

0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”.

Trocando em miúdos, o último vínculo empregatício da autora foi no período 

de dezembro de 2013 a junho de 2015 (fl. 16), sendo que, o pedido do 

benefício realizado administrativamente foi requerido na data de 4 de 

setembro de 2014, sendo assim, a condição de segurada da autora foi 

comprovada.

Destarte, considerando que a autora comprovou os requisitos 

necessários para a concessão do benefício, a implantação é medida que 

se impõe.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, 

para o fim de:

a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em favor de LUZIA DUTRA 

NOVAIS, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de 

contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo, qual seja, 4 de setembro de 2014 (fl. 47). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 5º da Lei nº 11.960/2009.

b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO 

DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, a partir da data da 

apresentação do laudo pericial, qual seja, 27 de outubro de 2017 (fls. 

81/84), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário 

proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito com atualização 

monetária, segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou 

devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região) e com a incidência de juros de 

mora à taxa de 0,5% ao mês, na forma que dispõe o art. 5º da Lei 

11.960/2009.

c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC.

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração a 

natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE os 

autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 
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necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.

Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: LUZIA DUTRA NOVAIS; 

benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário de contribuição; data do indeferimento administrativo: 

4 DE SETEMBRO DE 2014; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 27 DE OUTUBRO DE 2017.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 36073 Nr: 3487-49.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Felipe de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ARLETE FELIPE DE 

FREITAS em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 271, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 92).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 271, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 264, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27499 Nr: 2512-61.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosa de Souza Ajala

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT, Carlos Aparecido de Araújo - OAB:44.094/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA ROSA DE 

SOUZA AJALA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 327, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 154).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 327, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 320, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 30993 Nr: 4550-46.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA DOS ANJOS 

FERREIRA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 389, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 112).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 389, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 381, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162892 Nr: 1713-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA DA SILVA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

MARIA SONIA DA SILVA BRITO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 
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SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 9/14.

Citada, a autarquia apresentou contestação às fls. 18/29.

A autora não apresentou impugnação à contestação (fl. 33).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Inicialmente passo, autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o 

processo e ordenar a produção de provas.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase instrutória.

Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade laboral na 

zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte autora.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos. Diante desta 

perspectiva, DEFIRO a produção da prova testemunhal.

DESIGNO o dia 29 de maio de 2018, às 16h00min, para a realização de 

audiência de instrução.

 INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via DJE, bem 

como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 110871 Nr: 414-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Donizete de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manah Máquinas Agricolas Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - 

OAB:17423

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por SILVIO DONIZETE 

DE OLIVEIRA JUNIOR em desfavor MANAH MAQUINAS AGRICOLAS 

LTDA.

Compulsando os autos verifico que a executada realizou o pagamento do 

débito, conforme informado às fls. 335/337.

Em seguida, a denunciada na lide também realizou o pagamento dos 

valores em favor da ré, referente ao ressarcimento da lide principal (fls. 

331/334).

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita à continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, DETERMINO as expedições dos alvarás na seguinte forma:

I – R$ 12.091,57 (doze mil, noventa e um reais e cinquenta e sete 

centavos) em favor de Paulo Rogério de Souza e Silva, observando-se os 

dados bancários trazidos à fl. 341, uma vez que o causídico possui 

poderes para receber valores e deles dar a quitação (fl. 7);

II – R$ 11.163,67 (onze mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e 

sete centavos) em favor de Manah Máquinas Agrícolas Ltda, 

observando-se os dados bancários trazidos à fl. 339 (item “a”) e;

III – R$ 2.232,73 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e três 

centavos) em favor de Erich Rodrigo Nogueira, observando-se os dados 

bancários trazidos à fl. 339 (item “b”).

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123082 Nr: 4964-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Candida Macuta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA JOSE 

CANDIDA MACUTA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 124/125, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 11).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 124/125, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 116/117, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 31514 Nr: 4814-63.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Lima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por IRACI LIMA 

FERREIRA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 312, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 127).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 312, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 305, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 
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providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42852 Nr: 5092-93.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Gouveia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT, Carlos Aparecido de Araújo - OAB:44.094/SP, 

Márcia Regina de Araújo Paiva - OAB:SP-134.910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por LÚCIA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 267, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 102).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 267, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 260, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27294 Nr: 2321-16.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Raposa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por SIRLEI RAPOSA em 

desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 242, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 90).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 242, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 235, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27496 Nr: 2511-76.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Texeira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA TEXEIRA DA 

SILVA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 330, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 121).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 330, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 323, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27424 Nr: 2436-37.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genilda Marta de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por GENILDA MARTA 

DE SOUZA COSTA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 330, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 131).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 330, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 323, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101009 Nr: 2564-08.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER MARCELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT-12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 99, uma vez que já houve o cumprimento do 

mandado de penhora e avaliação na residência do executado (fl. 113).

Desta forma, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159809 Nr: 364-23.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria Cerâmica Fragnami Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA RIGONI & BARBOSA DIAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO LOPES RIBEIRO NETO 

- OAB:31485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de fl. 76 para suspender o curso da lide até o 

efetivo cumprimento do parcelamento, nos termos do art. 922, “caput”, do 

NCPC.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e 

via DJE, para requerer o que de direito em 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção pela satisfação da obrigação.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100389 Nr: 2287-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SOARES DE SOUZA 

AZAMBUJA - OAB:17331-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA MARQUES 

DA SILVA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 211/212, verifica-se que a 

causídica que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 15).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 211/212, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvarás, com 

destaque honorário, conforme autoriza o art. 22, § 4º, da Lei nº 

8.906/1994, para a realização do pagamento da quantia em dinheiro 

equivalente a:

I – R$ 1.157,69 (mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove 

centavos) em benefício de Tatiane Soares de Souza;

II – R$ 10.549,00 (dez mil, quinhentos e quarenta e nove reais) em 

benefício de Tatiane Soares de Souza e;

III – R$ 24.617,16 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezessete reais e 

dezesseis centavos) em benefício de Maria Marques da Silva.

Com a expedição dos competentes alvarás, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

Novo Código de Processo Civil, bem como conclui-se, a toda evidência, 

inexistir débito remanescente, de sorte que em face da existência de 

prova plena de pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do NCC —, a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167773 Nr: 4003-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCHETE TRANSPORTADORA & 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME, Suelem Nunes dos Santos Martins, 

FABIO MARCHETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora/exequente, na pessoa de seu advogado, via DJE, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

 Após o decurso do prazo, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109062 Nr: 5817-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RAMOS LOPES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Barbosa Arruda - 

OAB:13.346/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AGUARDE-SE a devolução do mandado expedido nos autos.
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Na hipótese de se mostrar infrutífera a tentativa de citação do requerido 

no endereço constante do mandado, desde já DETERMINO seu 

desentranhamento e aditamento para que seja cumprido no endereço 

declinado na petição anexada ao andamento processual de Ref: 118.

Após, INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 165646 Nr: 3001-44.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. CELIDONIO NETO & CIA. LTDA. – ME,, Nádia Patrícia 

Oliveira Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE proposta por C. CELIDONIO NETO & CIA. LTDA – ME contra JOSÉ 

MÁRCIO DA SILVA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 55 a parte autora requereu a extinção 

do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 55 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias. 

Deixo de condenar em honorários advocatícios à vista da inexistência da 

triangularização processual.

REVOGO a audiência de conciliação outrora designada.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163689 Nr: 2025-37.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Paula Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT proposta por JOÃO DE PAULA TOME contra 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 31 a parte autora requereu a extinção 

do processo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 31 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se 

assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e taxas judiciárias. No 

entanto, considerando a concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica suspensa, consoante 

dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC (fl. 26). Deixo de condenar em honorários 

advocatícios à vista da inexistência da triangularização processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112288 Nr: 987-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C.S. dos Santos-ME, Ricardo Cosme Silva 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 108850 Nr: 5745-17.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario cesar Flores Languidey, Emanuel Sabore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zilene Maria do Carmo 

Bissolli - OAB:17061/0-OAB-MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido de vistas do MP. 

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46869 Nr: 3527-60.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francismar Sanches Merias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Defiro o pedido de vistas do MP. 

II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 93596 Nr: 4663-82.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Oliveira Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Homologo a presente suspensão 

condicional do processo e, consequentemente, suspendo-o pelo período 

de 2 (dois) anos, para o cumprimento das condições acima, devendo o MP 

fiscalizar o cumprimento de suas condições. II. Expirado o prazo acima, 

abra-se vistas ao Ministério Público e volvam-me os autos conclusos para 

sentença de extinção da punibilidade. III. Defiro o prazo de 05 dias para a 

juntada de substabelecimento. IV. Expeça-se alvará em favor do Conselho 

Comunitário de Segurança Pública. V. Saem os presentes intimados. VI. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 120428 Nr: 3740-85.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143187 Nr: 4924-42.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Lacerda Rodrigues, Rodrigo Ferreira de 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DANTAS 

HERNANDES - OAB:21297/O, Carlos Henrique Fagundes Magualhães 

- OAB:17.567

17567/M, DANIELLA GONÇALVES FERREIRA DA COSTA - 

OAB:21397/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 127064 Nr: 6776-38.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153070 Nr: 9449-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de 

Mato Grosso – SICREDI NOROESTE-MT, do seguinte bem apreendido: 01 

veiculo S-10 PICK-UP, gasol/alco, Marca CHEVROLET, Ano Fab. 2012, Ano 

Mod. 2013, Chassi: 9BG148EPODC457092, Renavam 00504196910, Placa 

OAZ – 1674, Cilindrada 141.

Às fls. 03/55 juntou-se aos autos comprovantes de que a o veículo 

apreendido é financiado por tal cooperativa.

Instado a se manifestar, o Presentante do Ministério público foi favorável 

ao pedido.

É o relatório.

Do pedido de restituição.

Segundo o Código de Processo Penal e o Código Penal, a restituição de 

coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se 

a três requisitos cumulativos: demonstração cabal da propriedade do bem 

pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no 

curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão 

(artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 

91, inciso II, do CP).

No caso em análise, verifico que nos autos sob o Código n° 114909 não 

houve a decretação do perdimento do veículo supra, bem como houve a 

comprovação de que o bem foi objeto de financiamento perante a parte 

autora.

Desta feita, considerando que o bem apreendido não mais interessa ao 

quadro probatório do processo de Código n° 114909, renovando vênia ao 

entendimento do Ministério Público, a procedência do pedido é medida que 

se impõe, em consonância com o que transluz o art. 118 e seguintes do 

Código de Processo Penal.

Diante do exposto, nos termos do artigo 120 e parágrafos do Código de 

Processo Penal, determino a restituição do automóvel S-10 PICK-UP, 

gasol/alco, Marca CHEVROLET, Ano Fab. 2012, Ano Mod. 2013, Chassi: 

9BG148EPODC457092, Renavam 00504196910, Placa OAZ – 1674, 

Cilindrada 141, ao requerente.

Ademais, TRANSLADE cópia do presente feito para os autos de Código n° 

114909.

Expeça-se termo de restituição.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 472 Nr: 32-72.1989.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilney Eduardo Barrionuevo 

Alves - OAB:301-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO DO JURI – em que o acusado 

Antônio Pereira Martins foi pronunciado, como incurso nas sanções do art. 

121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, sujeitando-o a julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca.

Cumprido o rito do art. 422, do Código de Processo Penal, foi designada a 

respectiva sessão plenária para o dia 20/3/2018, às 9h00min, conforme 

decisão de fls. 324/326.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Analisando com a devida acuidade os autos, verifico que no dia 

supramencionado foram designadas diversas audiências de instrução e 

julgamento, as quais estão elencadas como Meta 2 de 2018 pelo Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ. Ademais, este magistrado subscrevente foi 

convocado para participar do treinamento do sistema do Banco Nacional 

de Monitoramento de Prisões – BNMP, versão 2.0 no dia 19/03/2018, às 

8h00min às 18h00min, conforme se extrai do Ofício Circular n. 

64/2018-CSC-CGJ.

Desta feita, considerando as razões expostas alhures, REDESIGNO A 

SESSÃO PLENÁRIA OUTRORA APRAZADA para o dia 14/08/2018, às 

9h00min.

Proceda as devidas cientificações.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114770 Nr: 1822-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Derick Morais de Jesus, Luciano Silva dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO SILVA DOS SANTOS, Filiação: 

Elza Silva dos Santos e Devanildo de Tal, data de nascimento: 22/01/1998, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da pessoa acima qualificada a comparecer a 

Sessão Plenaria do Tribunal do Juri que se realizará dia 18/06/2018 às 

09:00h, nas dependencias da 3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, 

sito à Av. Paraná, 2096 - Bairro S. José.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Embora entenda que não há prazo legal 

para a intimação do réu solto quanto à sessão plenária do júri, é cediço 

que o prazo deve ser razoável, ainda que se trate de intimação 

ficta.Considerando a i.manifestação da defesa, verifico que o prazo para 

intimação do acusado Luciano por edital para tomar ciência da sessão do 

júri é muito exíguo, razão pela qual para evitar futura arguição de nulidade 

acolho o pedido da defesa e REDESIGNO A SESSÃO PLENÁRIA para o dia 

18 de junho de 2018, às 9h00min, de modo que DETERMINO que se 

proceda com as devidas baixas, notificações e cientificações/intimações 

de estilo, bem como seja o réu Luciano intimado por EDITAL da nova data, 

com a antecedência necessária.Intimem-se a Defesa, o Ministério Público, 

jurados, testemunhas, réus, expedindo o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vanir Maria Franco 

Silva, digitei.

Pontes e Lacerda, 28 de abril de 2018

Vanir Maria Franco Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 85869 Nr: 3488-87.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Batista do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 15. Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para, 

DESCLASSIFICAR a conduta do acusado GILBERTO BATISTA DO PRADO 

para as infrações penais descritas nos arts. 21 do Decreto Lei n. 3.688/41 

e art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes), em consonância com 

parecer ministerial.16. Com o trânsito em julgado desta decisão, 

encaminhem-se os autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca – Lei 

n. 9.099/95.17. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública/Advogado.18. Intime-se o réu.19. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 158467 Nr: 12083-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Rondonia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Cristina Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Maria Brito Nava - 

OAB:RO-7289

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Diante das ocorrências acima, 

REDESIGNO o ato para 27/06/2018, às 13:00, devendo a Secretaria 

expedir mandado de intimação, desde já, para que se possibilite o seu 

cumprimento. II. Cumpra-se, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 150776 Nr: 8361-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeverson de Souza, Fabiano Juremeira de 

Araujo, Dalcivan Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

DESIGNO o dia 27 de julho de 2018, às 14h00min, para audiência em que 

se procederá aos interrogatórios dos acusados, bem como à inquirição 

das testemunhas arroladas. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os 

dados da presente carta precatória e a data agendada para realização da 

audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156962 Nr: 11288-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarimundo Gonçalves Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 14/06/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 82979 Nr: 353-67.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junio de Oliveira Cruz, Matuzalém José Gomes, 

Gilberto Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 Vistos.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de agosto de 2018, às 13h00. 

(horário de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Cite-se e intime-se o réu, e seu patrono, via DJE, se houver.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Ministério Público e da Defensoria 

Pública.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000911-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE FREITAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo 

legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. 

Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, de 

acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario 

sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-18.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-28.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIANA BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FONSECA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 

14h10min. INTIMADA da parte promovida para que PROCEDA A 

EXCLUSÃO DO NOME DO PROMOVENTE JUNTO AO SPC, SERASA E 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, registrando que o descumprimento 

da ordem judicial acarretará o arbitramento de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CONFORME DECISÃO DE ID. 11793428.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-35.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEREIRA SALDANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-20.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SOUZA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA TORRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-72.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE MAYSA CARRARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-57.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-42.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRAUDINEIDE SANDOL DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 20 de junho de 2018, às 

15h20min. INTIMADA da parte promovida para que PROCEDA A 

EXCLUSÃO DO NOME DO PROMOVENTE JUNTO AO SPC, SERASA E 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, registrando que o descumprimento 

da ordem judicial acarretará o arbitramento de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CONFORME DECISÃO DE ID. 11793446 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de junho de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO GOMES GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de junho de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-94.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNALDO DOS SANTOS PACHURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de junho de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER BONVICINIO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de junho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CARTA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PELO CORREIO Pontes e Lacerda-MT, 30 de 

abril de 2018. Procedimento do Juizado Especial Cível « Procedimento de 

Conhecimento « Processo de Conhecimento « PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Autos nº 1000096-64.2018.811.0013 - PJE Promovente: 

REGINALDO RODRIGUES DE SOUZA Promovida: TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, - VIVO -, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na AV. 

ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1.376, BAIRRO: CIDADE 

MONÇÕES, CIDADE: SÃO PAULO/SP, CEP: 04.571.936, NA PESSOA DO 

SEU REPRESENTANTE LEGAL. Prezado(a) Senhor(a): A presente extraída 

dos autos supra identificados, em conformidade do art. 18, I e II, da Lei 

9.099/95, tem por finalidade CITAR essa empresa POR SEU BASTANTE 

REPRESENTANTE LEGAL, com o fito de que Vossa Senhoria, tome ciência 

do inteiro teor da presente ação, consoante petição inicial e despacho, 

cujas cópias seguem anexas, fazendo parte integrante desta e, 

INTIMÁ-LA a fim de que compareça perante este Juizado Especial Cível e 

Criminal, situado na Av. Paraná, 2054 – B. SÃO JOSÉ, nesta cidade e 

Comarca de PONTES E LACERDA – MT., no DIA 25 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

14H10MIN., para a audiência CONCILIATÓRIA, oportunidade em que 

poderá, oferecer CONTESTAÇÃO, por escrito ou oralmente, por si ou 

através de advogado, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SOB PENA DE REVELIA, conforme 

enunciado nº 04 do Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. OBS: FICA Vossa Senhoria, INTIMADA para que PROCEDA A 

EXCLUSÃO DO NOME DO PROMOVENTE JUNTO AO SPC, SERASA E 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, registrando que o descumprimento 

da ordem judicial acarretará o arbitramento de multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

CONSOANTE CÓPIA DA DECISÃO ANEXA. ADVERTÊNCIA: Ficando desde 

já devidamente advertida de que não comparecendo à audiência e até 

mesmo não contestando, serão presumidos e aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora, quanto à matéria fática na exordial 

(fulcro nos arts. 285 e 319 do CPC), sendo-lhe ainda aplicado o instituto da 

revelia (art. 20 e art. 18, § 1º, da mesma Lei), proferindo-se julgamento de 

plano em caso de sua ausência. Na oportunidade, apresento a Vossa 

Senhoria cordiais saudações e respeito, Atenciosamente. Enoene Ferreira 

Teodoro da Silva Gestora Judiciária Autorizada pelo Provimento nº 055/07 

- CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de junho de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-19.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANY DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de junho de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ROSA MIRANDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de junho de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de junho de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 25 de junho de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-26.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-78.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PINTO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELEM MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BUENO DO PRADO OAB - MS16742 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELEM MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BUENO DO PRADO OAB - MS16742 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-13.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIGELE DE JESUS MOTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que foi designado audiência de conciliação para o dia 

25 de junho de 2018 às 15H10MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROSA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 

14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ROSA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMADA da parte promovida para que PROCEDA A EXCLUSÃO DO 

NOME DO PROMOVENTE JUNTO AO SPC, SERASA E ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, registrando que o descumprimento da ordem 

judicial acarretará o arbitramento de multa diária no valor de R$100,00 

(cem reais) até o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFORME 

DECISÃO DE ID. 11604057 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-58.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 14h40min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-12.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-71.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA FREITAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN FONSECA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 2 de julho de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GUANEZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Unopar - União Norte do Paraná de Ensino Ltda (REQUERIDO)

 

Intimar advogada da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto a juntada de correspondência devolvida no ID retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença 

parcialmente transcrita. "Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo 

legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do mérito. 

Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, de 

acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario 

sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KARLYNE TAFAREL BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Considerando que a requerente reside na cidade de Nova Lacerda, 

competência da Comarca de Comodoro, julgo extinto o presente processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art.51 da Lei 9.099/95, em razão 

da incompetência territorial. PRI. Arquivem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010291-42.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FARMA VIP LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para 

prosseguimento no processo quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-32.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DELMO BALBINO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para 

prosseguimento do processo quanto ao Despacho retro.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118535 Nr: 3058-33.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Botelho de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Intimação do denunciado e patrono para comparecerem a audiência de 

instrução e julgamente designada para o dia 08.06.2018, às 15h00. 

"Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação."

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78569 Nr: 421-38.2018.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VMdS, 

Glória Coene de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Coene de Souza, Roseli de Matos 

Marchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO COENE DE SOUZA, Filiação: Maria 

Coene de Souza e Manoel Pereira de Souza, brasileiro(a). atualmente em 
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local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A adolescente Vitória Marcheti de Souza é filha de 

João Coene de Souza e Roseli de Matos Marcheti, sendo que o paradeiro 

do genitor é desconhecido. Ressoa dos autos 307-02.2018.811.0014 - 

Código n. 78340 (Aplicação de Medida de Proteção) que em novembro de 

2.016, a Promotoria de Justiça da Comarca de Pedro Gomes/MS ajuizou 

ação em desfavor de Roseli de Matos Marcheti (genitora) e Maria Damiana 

de Matos, ex-guardiã da adolescente Vitória Marcheti de Souza. Consta 

naquele feito, que a genitora Roseli de Matos Marcheti encontrava-se com 

o poder familiar suspenso, em razão da ocorrência de sucessivos 

episódios de maus tratos, não ostentando condições de exercer a 

maternagem. Desta feita, a infante fora encaminhada aos cuidados da tia, 

a Sra. Maria Damiana de Matos, sendo que a tentativa de convivência 

restou inexitosa, oportunidade em que se procedeu o acolhimento 

institucional da adolescente. Após o período de acolhimento, a 

adolescente fora entregue aos cuidados da tia paterna Glória Coene de 

Souza, residente em uma propriedade rural denominada "Fazenda Rio 

Dourado", localizada no Distrito de Paraíso do Leste, neste município de 

Poxoréu/MT. Os relatórios trazidos aos autos dão conta que a adolescente 

se encontra adaptada ao convívio com a família substituta, e apresenta 

saudável desenvolvimento físico e psicológico, senão vejamos: "(...) O 

Conselho Tutelar iniciou o accmpanhamento da adolescente, assim que foi 

recebida a solicitação daquela Comarca. As Conselheiras estiveram com 

os familiares e com a adolescente, na fazenda Rio Dourado, situada na 

região do distrito de Paraíso do Leste, pertencente ao município de 

Poxoréu/MT. Percebeu-se o afeto da senhora Glória, tia de Vitória, para 

com sua sobrinha. Entretanto, devido à idade da adolescente, os conflitos 

são naturais entre ambas, porém não chegando a refletir em direitos 

violados. As conselheiras, a pedido da tia da adolescente, conversaram 

com ela e teceu algumas orientações, cientes de que Vitória é obediente a 

tia, bem como do mesmo modo, atenciosa. Dona Glória deixou bem claro o 

quanto ambas se gostam.

Despacho/Decisão: Processo n° 421-38.2018.811.0014 (Código 

78569)DECISÃOVISTO,Trata-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por 

GLÓRIA COENE DE SOUZA em desfavor de JOÃO COENE DE SOUZA e 

ROSELI DE MATOS MARCHETI, visando regularizar a guarda de fato que 

exerce sobre a menor V. M. de S., todos devidamente qualificados nos 

autos. Sustenta a requerente que é tia paterna da infante e que, 

encontra-se com a guarda de fato da própria, uma vez que, o paradeiro do 

genitor é desconhecido, e a genitora encontra-se com o poder familiar 

suspenso em razão da ocorrência de sucessivos episódios de maus 

tratos, não ostentado condições de exercer a maternidade.Ainda, 

verifica-se que a adolescente fora encaminhada aos cuidados de sua tia, 

Sr. Maria Damiana de Mato e, restada frustradaa tentativa de convivência 

da menor com esta, procedeu-se o seu acolhimento institucional. Ainda, 

após o período de acolhimento, a adolescente fora entregue aos cuidados 

de sua tia paterna, ora requerente, residente em uma propriedade rural, 

localizada no Distrito e Paraíso do Leste, neste município.Com a inicial 

juntou cópia dos documentos pessoais próprios, certidão de nascimento 

da menor, comprovante de residência, dentre outros.Pois 

bem.Primeiramente, PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme 

determina o artigo 189, inciso II, do Código de Processo CivilRecebo a 

inicial por estar em conformidade com os preceitos legais e determino o 

processamento do feito em segredo de justiça, conforme recomenda o 

artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. I – DA GUARDA DA 

MENOR. É cediço que o postulado orientador da matéria, mormente no que 

diz respeito à guarda, é o da prevalência e da preservação dos interesses 

da criança e do adolescente [art. 203, inciso I, art. 205, art. 226 e art. 227, 

todos da CRFB/88; art. 6.º da Lei n.º 8.069/1.990], de molde que os 

menores deverão ser criados no ambiente que melhor lhes assegure o 

seu bem-estar físico e espiritual, independentemente de quem irá exercer 

a titularidade do direito de guarda.A guarda, apesar de frequentemente 

analisada sob uma perspectiva parental, revelando-se verdadeiro direito 

dos pais, é, também, sob a ótica dos filhos, dever estabelecido assim pelo 

Código Civil como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nas 

palavras do diploma civil: “Art. 1.566.São deveres de ambos os cônjuges:

(...)IV - sustento, guarda e educação dos filhos;”Já na visão do ECA:“Art. 

22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”Com muito mais 

amplitude protecionista do que o interesse dos genitores sobreleva-se, 

com maior dinâmica, o interesse dos infantes, os quais reclamam, sem 

sombra de dúvidas, a permanência em ambiente familiar dotado de 

estabilidade emocional e afetiva, bem como segurança psicológica para 

que possa desfrutar de antevisão de seu futuro como pessoa; diante 

desta perspectiva, dentro do possível, deve-se evitar a alteração do meio 

ambiente em que o menor se encontra inserido, promovendo a 

conservação do contexto fático existente.Não obstante, a guarda 

unilateral, individual ou exclusiva do filho para um dos genitores é medida a 

ser tomada somente quando um dos pais não pode, não quer ou não tem 

condições de exercer a guarda compartilhada, pois o ideal é que a prole 

permaneça em permanente contato com os pais, mesmo após a 

separação, pois o desfazimento do casamento ou união estável não deve 

importar, necessariamente, no rompimento da relação harmoniosa e 

permanente com os filhos. Tanto é assim que a Lei nº 13.058/2014 ao 

alterar a redação do art. 1.584, §2º, do Código Civil estabeleceu que 

“quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 

encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 

aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 

magistrado que não deseja a guarda do menor.” A regra, portanto, passa 

a ser guarda compartilhada.Sobre o instituto, MARIA MANOELA ROCHA 

DE ALBUQUERQUE QUINTAS, conceitua:“Compartilhada é a modalidade de 

guarda em que os pais participam ativamente da vida dos filhos, já que 

detêm a guarda legal dos mesmos. Todas as decisões importantes são 

tomadas em conjunto, o controle é exercido conjuntamente. É uma forma 

de manter intacto o exercício do poder familiar após a ruptura do casal, 

dando continuidade à relação de afeto edificada entre pais e filhos e 

evitando disputas que poderiam afetar o pleno desenvolvimento da 

criança.”(Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: Forense, p.28)Ocorre 

que, os elementos dos autos, vislumbra-se que não é possível estabelecer 

a guarda compartilhada, mormente porque a infante sequer encontra-se 

sobre a guarda de um dos pais, mas sim, com a tia paterna, tendo em vista 

o paradeiro do genitor é desconhecido, e a genitora encontra-se com o 

poder familiar suspenso em razão da ocorrência de sucessivos episódios 

de maus tratos, não ostentado condições de exercer a maternidade.Por 

ora, considerando que as provas acostadas aos autos demonstram que a 

menor, encontra-se sob a guarda fática de sua tia, estando, inclusive, 

sendo cuidada por esta, convenço-me, em uma análise sumária, que a 

requerente poderá oferecer todo respaldo no cuidado e educação da 

menor V. M. de S., bem como proporcionar-lhe melhores condições de 

assistência e demais cuidados.II – DO ESTUDO PSICOSSOCIAL.Ainda, 

PROCEDA-SE, com urgência, ao Estudo Social do caso, na residência da 

requerente, por meio das psicólogas e das assistentes sociais 

credenciadas a este juízo, a ser aportado nos autos o relatório, em até 30 

(trinta) dias.Considerando não ser possível estabelecer a guarda 

compartilhada nesse caso, DEIXO de determinar que seja abordado 

acerca da divisão de atribuições de cada um dos genitores para com seus 

filhos.III – DA AUDIÊNCIA INAUGURAL.Prosseguindo, DESIGNO audiência 

de Conciliação para o dia 09 de maio de 2018, às 15h30min. CITEM-SE o 

polo passivo, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC.Havendo desinteresse dos requeridos na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (CPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado da autora ou dos requeridos à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334,§ 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo Autor (CPC, art. 344).Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 09 

de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

Observações: Fica o requerido intimado a comparecer em audiência dia 

09/05/2018, às 15h30min, no Fórum da Comarca de Poxoréu MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 
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digitei.

Poxoréu, 27 de abril de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62862 Nr: 1097-59.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdJM, JLD, LMG, TAdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S.I. de 

Almeida - OAB:7355-A, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, Flavia 

Venceslau Gomes - OAB:MT -16.843, Paulo José Canevazzi da 

Silva - OAB:OAB/MT 23.244

 Processo nº. 1097-59.2013.811.0014 (Código: 62862)VISTO,-EM 

RELAÇÃO AO ACUSADO THIAGO ANTÔNIO DA SILVA 

NETO:Preliminarmente, que seja desmembrado dos referidos autos o 

denunciado THIAGO, seguindo em apartado o prosseguimento do feito, 

transladando-se as cópias necessárias.Ante a impossibilidade de citar 

THIAGO ANTÔNIO DA SILVA NETO pessoalmente, cite-se o requerido, via 

edital, com prazo dilatório de trinta (30) dias. Decorrido o prazo sem a 

manifestação do acusado, Dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para o regular prosseguimento do feito.-EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS 

AMARILDO DE JESUS MARTINS, JORGE LUIZ DELAZARI E LEANDRO 

MATIAS GARCIA:Vislumbrando os autos, verifico que o acusado JORGE 

LUIZ DELAZARI era acompanhado pela Defensoria Pública, assim, 

considerando que a mesma deixou de atuar neste Juízo, desde o 

01/09/2017, através da Portaria 779/DPG/2017, NOMEIO o(a) advogado(a), 

Dr.(a) Paulo José Canevazzi da Silva – OAB/MT 23.244, como Defensor(a) 

Dativo(a) do acusado.Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua 

nomeação.Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já 

FIXADOS os honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de 

acordo com a tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da 

advocacia no juízo criminal, que arbitro em 04 URH.Em seguida, 

INTIME-O(A) dar o regular prosseguimento do feito, no prazo legal. 

Verifica-se nos autos a citação válida dos ditos denunciados (fls. 

225/226, 235/236 e fls. 244/245), bem como a resposta à acusação às fls. 

201/217, 229/230 e fl. 247. Outrossim, DESIGNO o dia 23 de maio de 2018, 

às 13h00min (MT), para a audiência de instrução e julgamento.Intimem-se 

as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo constar no 

mandado, dia, hora e local.Intime-se o acusado cientificando-o da presente 

audiência.Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em 

outras comarcas, exceto as contiguas.Dê-se ciência ao Ministério Público 

e à Defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 20 de abril 

de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 588-65.2012.811.0014

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geralda Noleto Meira, Daniel Fernando Noleto 

Rocha, Paulo César Noleto Rocha, Ellen Virgínia Noleto Rocha de Oliveira, 

Sérgio Henrique Noleto Rocha, Lindber Ribeiro Nunes Rocha Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Muniz Alves, Márcia Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva Junior - 

OAB:7.662/MT, Juliana Copetti - OAB:15.746B, Rafael Soldera Dallek 

- OAB:20688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Ricardo Batista Damásio - OAB:OAB/MT-7222-B

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 364 procedo a intimação 

da parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se sobre a 

avaliação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68842 Nr: 1590-65.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugney da Silva Rosa, Udione Barbosa Barreto, Udiley 

Barbosa Barreto, Jéssica Lorrane Barbosa Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros - Companhia de Seguros Aliança 

do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinne Rizzie Coelho Vieira 

Garcia - OAB:MT 20.011 A, Fabiane Gomes Silva Coelho - 

OAB:30.485/GO, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:13721/GO

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, Fica a parte 

requerida intimada, para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 751,27 ( 

setecentos e cinquenta e um reais e vinte sete centavos, que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 112/116. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 338,87 (trezentos e trinta e oito 

reais e oitenta e sete centavos). Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento 

com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de 

Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29911 Nr: 715-37.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalino Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

283,92 ( duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 176/177. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 194,80 (cento e noventa e quatro reais e oitenta 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 89,12 (oitenta e nove reais e doze 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29548 Nr: 353-35.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Queiroz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio de Passos Craveiro 

Filho - OAB:GO/15.190, José Martins - OAB:/SP. 84.314
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 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o cumprimento da sentença acostado nos autos por 

derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciártio

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60727 Nr: 425-85.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberlei Cândido de Araújo - 

OAB:218.880

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte ré para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 540,53( 

quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 172. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)e valor 

da taxa , qual seja R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de 

arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28048 Nr: 553-76.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Venda Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gouveia de 

Vasconcellos - OAB:OAB/MT 9.023, Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:MT 8.194-A

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

437,22 ( quarocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl.99. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 234,51 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 202,71 (duzentos e dois reais e 

doze centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28813 Nr: 1318-47.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedreira Vitoria Ltda ME, David Antonio Riva 

Viecili, Francielli Viecili

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE POXORÉU - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1318-47.2010.811.0014

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública Estadual

PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO(A, S): Executados(as): DAVID ANTONIO RIVA VIECILI, Cpf: 

00237008157 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Campo Grande, 147, 

Bairro: Centro, Cidade: Primavera do Leste-MT; Executados(as): 

FRANCIELLI VIECILI, Cpf: 98686054153 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: 

Rua Antonio Prado , 1057, Bairro: Jardim Riva, Cidade: Primavera do 

Leste-MT e Executados(as): PEDREIRA VITORIA LTDA Me, CNPJ: 

05834723000100, brasileiro(a), empresa, Endereço: Rua Antonio Prado, 

Nº 1057, Bairro: Jardim Riva, Cidade: Primavera do Leste-MT,

FINALIDADE: nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe 

de R$ 519,39(quinhentos e dezenove reais e trinta e nove centavos) que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fl. 92. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais, 

sendo R$ 391,78(trezentos e noventa e um reais e setenta e oito 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 127,61 (cento e vinte e sete reais 

e sessenta e um centavos). Ficam cientificados de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento 

com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de 

Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

 Eu, Salustiano Cândido Pereira Filho, Gestor da Central de Arquivamento e 

arrecadação, digitei.

 Poxoréu - MT, 1 de maio de 2018.

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação da CAA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68694 Nr: 1516-11.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES DOUGLAS LEMES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:/ 13431

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

271,76 ( duzentos esetenta e um reais e setenta e seis centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl.81/82 Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais e seenta centavos)e valor da 

taxa , qual seja R$ 65,06 (sessenta e cinco reais e seis centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de 

arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68694 Nr: 1516-11.2015.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES DOUGLAS LEMES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Cartões S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:/ 13431

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

271,76 ( duzentos esetenta e um reais e setenta e seis centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl.81/82 Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 206,70 (duzentos e seis reais e seenta centavos)e valor da 

taxa , qual seja R$ 65,06 (sessenta e cinco reais e seis centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de 

arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65760 Nr: 1773-70.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Alves da Siva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

540,53 (quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 44. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)e valor 

da taxa , qual seja R$ 130,13 (cento e trinta reais e treze centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de 

arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69315 Nr: 87-72.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Moura Branco, Walterly Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI DE AZEVEDO MARQUES - 

OAB:328344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 1394-27.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Osvaldo da Rocha, Marcia Maria de 

Souza, Parte sem Nome (Aguardando RegularizaþÒo), Rodrigo Serra 

Araldi, Camila Pereira Correia, Renato Cesar da Rocha, José Aparecido da 

Rocha, Fernando Franco Dias, Paulo Cesar da Rocha, Diego Farto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, EDUARDO GONÇALVES AMORIM - OAB:23317/O, 

Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565, Mauro Márcio Dias 

Cunha - OAB:5391/MT, ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:17445/O

 É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO POR JOSÉ 

APARECIDO DA ROCHA (...) Nestes termos, CONCEDO a liberdade 

provisória sem fiança ao acusado JOSÉ APARECIDO DA ROCHA. 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RODRIGO 

SERRA ARALDI (...) Ante o exposto, EXPEÇA-SE oficio à rede de Telefonia 

Vivo para que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, as ligações recebidas 

bem como a ERB, localidade e horários das ligações recebidas no dia 15 

de julho de 2017, no celular de nº 067-99998-6963, pertencente a Rodrigo 

Serra Araldi, portador do CPF 032.492.721-59, ou, se for o caso, justifique 

eventual impossibilidade. III – DO DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO AO 

RÉU PAULO CESAR DA ROCHA (...) Desta forma, DETERMINO o 

desmembramento dos presentes autos em relação do réu PAULO CÉSAR 

DA ROCHA. DILIGENCIE a secretaria acerca do cumprimento da missiva 

expedida à comarca de Rondonópolis/MT, com a finalidade de se notificar 

a ré Camila Pereira Correia. Intimem-se e cientifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, COM CAUTELA. Poxoréu – MT, 02 de maio de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27043 Nr: 917-88.2010.811.0033

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicialmente formulado por 

FABIANO MIRANDA DA SILVA em face de DESTILARIA DE ALCOOL 

LIBRA LTDA para DECLARAR HABILITADO o crédito requerido na 

recuperação judicial, na classe trabalhista, no valor indicado na inicial, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por 

cento), devendo estes incidir desde o vencimento da dívida até o 

ajuizamento do pedido de recuperação judicial, consoante inteligência do 

artigo acima citado.Não havendo resistência, isento a impugnada dos 

honorários de sucumbência.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 10 de 

abril de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16837 Nr: 28-42.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA BORGES MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a ação para conceder a autora o benefício da pensão por 

morte, no valor de um salário mínimo, condenando o réu ao pagamento das 

verbas futuras e pretéritas, desde a data do ajuizamento da ação, 

acrescidas as parcelas vencidas de correção monetária desde a data de 

cada vencimento, de acordo com as orientações do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, exceto em relação às regras do art. 1-F da Lei 9.494/97, 

impostas pela Lei 11.960/2009, que deverão ser aplicadas nos cálculos; e 

de juros moratórios a partir da citação, aplicados em 1% ao mês, até a 

edição da Lei nº 11.960/2009; a partir dela, devidos no percentual de 0,5% 

ao mês.Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, especifico 

novamente as informações abaixo, necessárias à implantação do 

benefício.I - Nome do beneficiário: DURVALINA BORGES MARIA.II – Nome 

do segurado: ADÃO MARIA.III- Benefício concedido: PENSÃO POR MORTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 2256 Nr: 297-28.2000.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAPEC - AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A, Franciscarlos Alcantara - OAB:4746 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:PR 19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, MARIA LUCIA 

ZANZARINI - OAB:13667/PR, MAURO DALARME - OAB:18606/PR, 

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Visto.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias requerido às f. 256, momento em que 

a parte autora deverá impulsionar o feito, requerendo o que de direito e, 

após, voltem conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63411 Nr: 827-70.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Antes de analisar o pedido de f. 70/71, intime-se a parte exequente para 

que informe o atual endereço do Executado, em 5 (cinco) dias, já que não 

restou frutífera sua citação até o presente momento nestes autos e nos 

autos apensos.

Com a informação, expeça-se mandado de citação conforme 

determinação do despacho inicial e, após, voltem conclusos para análise 

do pedido de f. 70/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65945 Nr: 2247-13.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GALVÃO DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Antes de analisar o pedido de f. 27, intime-se a parte exequente para que 

informe o atual endereço do Executado, em 5 (cinco) dias, já que não 

restou frutífera sua citação até o presente momento nestes autos e nos 

autos apensos.

Com a informação, expeça-se mandado de citação conforme 

determinação do despacho inicial e, após, voltem conclusos para análise 

do pedido de f. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63331 Nr: 790-43.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEZIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Antes de analisar o pedido de f. 91, intime-se a parte exequente para que 

informe o atual endereço do Executado, em 5 (cinco) dias, já que não 

restou frutífera sua citação até o presente momento nestes autos e nos 

autos apensos.

Com a informação, expeça-se mandado de citação conforme 

determinação do despacho inicial e, após, voltem conclusos para análise 

do pedido de f. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53405 Nr: 2881-14.2013.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERST ZANDONA, EDER ABLAIR 

ZANDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ DE MELLO - 

OAB:6848/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

apresentar manifestação no prazo legal, haja vista que a penhora on-line 

restou infrutífera

São José do Rio Claro - MT, 27 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51308 Nr: 437-08.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C CATELÃO- ME (LANCHONETE E PIZZARIA 

SÃO JOSE), LUIZ CARLOS CATELÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7.236 OAB/MT, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

apresentar manifestação no prazo de 10 (dez) dias, haja vista que a 

penhora on-line restou infrutífera.

São José do Rio Claro - MT, 27 de abril de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51892 Nr: 1101-39.2013.811.0033

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI, IRENE DAMEDA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 
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apresentar rol de testemunhas a serem ouvidas no prazo legal. Na 

oportunidade, intimo a mesma para ciência da audiência designada para o 

dia 19/09/2018, às 15:00h, devendo ainda a parte atentar-se quanto ao 

disposto no artigo 455 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23880 Nr: 1110-40.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DO ALEGRE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência designada 

para o dia 17/07/2018 às 15:45 horas, no juízo deprecado de Cuiabá-MT, 

sob o código 38639.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26903 Nr: 775-84.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PRATA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CRISTINA POSSARI 

DOS SANTOS - OAB:93.441/SP

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência designada 

para o dia 03/07/2018 às 14:15 horas, no juízo deprecado de Cuiabá-MT, 

sob o código 38637.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19182 Nr: 963-82.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOMESSO SANCHES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca da impugnação de fls. 176/187 no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19182 Nr: 963-82.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOMESSO SANCHES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Vistos.

Quanto à impugnação apresentada pelo INSS, manifeste-se a parte autora, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79137 Nr: 1137-08.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de pedido formulado pelo autor, Banco J. Safra S/A, 

requerendo a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à 

requerida, Agripar Comércio e Representação de Defensivos Ltda.

 Fundamenta sua pretensão no fato de que, embora a Ação de Busca e 

Apreensão tramite na Comarca de Campo Novo do Parecis – MT, o veículo 

objeto da ação foi localizado na cidade de Nova Maringá – MT, termo desta 

Comarca.

Instruiu o pedido com cópia da petição inicial, cópia da decisão que 

concedeu a busca e apreensão do veículo e certidão proferida pelo Oficial 

de Justiça informando a localização do veículo nesta Comarca.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. O artigo 3º, § 12º do Decreto-Lei nº 911/1969 assim dispõe:

 Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário.

 (...)

§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo.

(...)

 Assim, defiro o pedido.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Cumpra-se conforme o deprecado, servindo as cópias do mandado e 

da contrafé, como fiéis reproduções dos originais;

b) Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à comarca de 

origem com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79137 Nr: 1137-08.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51122 Nr: 255-22.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO JOSE DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - 

MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:6979/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, que o 

processo estará disponível para Vista por 15 dias, depois retornará para o 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24595 Nr: 1838-81.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO DE OLIVEIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA TIMIDATI STELA, ESPÓLIO DE ERNESTO 

STELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos etc. Destarte, à míngua de qualquer prova que indique o alegado 

erro na avaliação, rejeito a impugnação e, via de consequência, homologo 

o laudo de avaliação de fls. 170/176, devendo o feito executivo caminhar 

para os atos de expropriação de bens. 3. Cumpra a Secretaria Judiciária 

as seguintes providências: Intimem-se os patronos das partes da presente 

decisão, devendo o Exequente manifestar sobre eventual interesse na 

adjudicação ou alienação por iniciativa particular do bem penhorado no 

prazo de 05 (cinco) dias. Caso positivo, proceda-se o exequente a 

atualização do débito e intime-se o patrono do Executado, conforme prevê 

o artigo 876, § 1º, do CPC. Sendo o valor do crédito exequendo menor que 

o valor do bem a ser adjudicado, proceda o Exequente com o depósito 

imediato da diferença. b) Decorrido o prazo sem manifestação, tornem os 

autos conclusos com urgência para nomeação de leiloeiro judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76729 Nr: 69-23.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 Vistos etc.

1. Designo o dia 08 (oito) de maio de 2018, às 13h30min, para oitiva das 

testemunhas de defesa (fls.10), bem como interrogatório do réu Massao 

Paulo Watanabe.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, ante a existência de Audiência de 

Instrução e Julgamento, designada no Juízo Deprecante, para o dia 

21.03.2018, às 14h30min, as seguintes providências:

a) Cumpra-se conforme o deprecado, servindo as cópias do mandado e 

da contrafé, como fiéis reproduções dos originais;

b) Intime-se o réu Massao Paulo Watanabe (endereço de fl. 10) da data da 

audiência designada no juízo deprecante (21.03.2018, às 14h30min);

c) Intimem-se o réu Massao Paulo Watanabe (endereço de fl. 10) e as 

testemunhas de defesa de fls. 10/11 para comparecerem à audiência 

designada;

d) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

designada;

e) Cientifique-se o Ministério Público Estadual.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-97.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR WINTER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para Impugnar a Contestação no prazo da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010274-43.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BENEILDA TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONEL QUINTELLA JUCA OAB - AL2997 (ADVOGADO)

 

Certifico que transcorreu prazo sem que fosse comunicado nos autos o 

pagamento voluntário do débito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-25.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANDRE FARIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA OAB - MT18295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000167-25.2017.8.11.0033 AUTOR: NILSON NOBRE 

FARIAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: CLARO S.A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresentar contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 24 de abril de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-29.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DA FONSECA E SILVA NETO OAB - MT22447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000309-29.2017.8.11.0033 AUTOR: PEDRO FONSECA E 

SILVA NETO REQUERIDO: CLARO S.A DECISÃO Vistos, Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar 

contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José 

do Rio Claro/MT, 24 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-29.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AYRES GOMES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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PROCESSO N. 8010095-75.2017.8.11.0033 AUTOR: JENEIS NASCIMENTO 

LEMOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de 

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A, aduzindo 

que a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante má-fé do autor 

no pedido de desistência. Os embargos foram interpostos no prazo de 

cinco dias previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso, sustenta o embargante a existência de má-fé do autor/embargado 

ao postular pela desistência da ação. Não obstante os argumentos 

expostos, analisando os autos, verifica-se que o autor/embargando 

protocolou pedido de desistência do feito em 31/05/2017, às 18:55h (Id. 

7983116), e o embargante/réu apresentou contestação instruída com 

diversos documento em 01/06/2017, às 09:16h (Id. 7984993). Desta feita, 

não pairam dúvida de que quanto ao autor protocolou o pedido de 

desistência não tinha conhecimento dos fatos e documentos que seriam 

apresentados na contestação pelo réu. Assim, não vislumbro a existência 

de má-fé do autor em postular pela desistência do feito. Destaca-se, 

ainda, que no presente caso, resta desnecessário a concordância do 

autor com o pedido de desistência, consoante Enunciado n. 90 do Fonaje. 

Com tais considerações, acolho os embargos de declaração opostos pelo 

Banco Bradesco S/A para sanar a omissão no tocante a existência de 

má-fé no pedido de desistência, consoante fundamentação retro. 

Ademais, mantenho inalterado os demais termos da sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 24 de abril de 2018. CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-93.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA AMIGO DO CAMPO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

PROCESSO N: +-8.11.0033 AUTOR: AGROPECUARIA AMIGO DO CAMPO 

LTDA - EPP REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação 

de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por AGROPECUARIA 

AMIGO DO CAMPO LTDA - EPP, em face de TIM CELULAR S.A, em que a 

parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição 

indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que 

alega ser indevido ante a ausência de contratação. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Alega 

o autor que contratou com à Reclamada a aquisição de uma linha 

telefônica ilimitada no valor de R$ 53,90 (cinquenta e três reais e noventa 

centavos) mensais. Relata que recebeu em seu endereço 04 chips / linhas 

telefônicas no valor acima de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, e mais um 

aparelho celular LG, os quais foram devolvidas à Reclamada, pois não 

haviam sido solicitados. Assevera que o plano não correspondeu as 

informações repassadas pelo vendedor no momento da contratação, 

havendo oscilação de valores e ainda a falha na prestação dos serviços, 

razão pela qual solicitou o cancelamento em 15/03/2016 (Protocolo 

2016145333725) e em 04/11/2016 (Protocolo 2016699590059), e mesmo 

após a solicitação do cancelamento deve seus dado inseridos nos órgãos 

de proteção ao crédito. No caso, resta incontroverso a inscrição do nome 

do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 

445,91 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos). 

A requerida, por sua vez, nada mencionou acerca da origem do débito, 

apenas sustentou a inexistência de dano moral. Desta feita, restou 

devidamente demonstrando o cancelamento da linha telefônica em duas 

situações distintas, consoante protocolos de atendimento informados pelo 

autor na exordial, bem como a restrição nominal inserida após a solicitação 

de cancelamento da linha. Ademais, inexistindo documentos que 

comprovem a origem do débito, vislumbro a inscrição dos dados do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral Tratando-se de pessoa jurídica 

somente se admite indenização por danos morais em caso de ofensa a 

honra objetiva, ou seja o seu bom nome, honorabilidade, reputação e 

crédito, uma vez que pessoa jurídica não é dotada honra subjetiva. Nesse 

sentido, trago a baila os seguintes julgados: “DIREITO CIVIL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURIDICA. DÉBITO 

EQUIVOCADO DA CONTA BANCÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. 

PARTICURIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO 

OU PUBLICIDADE. (...). 2. Toda edificação da teoria acerca da 

possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calçada na 

violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo 

externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e 

credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação À honra objetiva está 

intimamente relacionada à publicidade de informação potencialmente lesiva 

à reputação da pessoa jurídica. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg 

no AREsp 389.410/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015). Revela-se, in casu, o 

prejuízo moral experimentado, haja vista que restrição nominal indevida 

causa diversos transtornos para a empresa uma vez que prejudica seu 

conceito, imagem, ou nome perante a sociedade ou meio comercial. 

Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este 

conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o 

nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o 

qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à 

fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca 

é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. É 

certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode 

ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco 

irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas 

no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na 

espécie, fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 
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mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar 

a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, TIM CELULAR S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de 

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 24 de abril de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 036/2018-CA - O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, 

MM. Juiz em Substituição e Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc 

......Considerando que a servidora, KARIN MATTE GARCIA Gestora 

Judiciária Substituta do Juizado Especial, Auxiliar Judiciaria, matrícula 

8078, precisou ausentar-se de suas funções nos dias 02 e 03 de maio 

corrente mês e ano, para acompanhamento de pessoa da família com 

problemas de deficiência física (AVCI), para fins de realização de pericia 

médica;R E S O L V E:1º - DESIGNAR a servidora Anoene Silva Magalhães 

Pereira, Auxiliar Judiciária Efetiva, matricula 11859 para exercer a função 

de confiança de Gestora Judiciária Substituta em Substituição no Juizado 

Especial, nos dias de 02 e 03 de maio do corrente ano.P. R. Cumpra-se, 

encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça. Vila Rica - MT, 02 

de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto 

Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65188 Nr: 1019-81.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS que IMPLANTE, o benefício de 

auxílio-doença à parte autora Ilda Maria dos Santos, brasileira, solteira, 

trabalhadora doméstica, portadora do RG nº 2768041-0 SSP/MT e inscrita 

no CPF/MF sob o nº 758.569.211-00, no prazo de 10 dias, a partir da 

intimação desta decisão, até final julgamento. Deixo de designar audiência 

de conciliação e mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na 

designação de audiência prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter 

de urgência, da presente decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a 

CITAÇÃO do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo 

legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 27 de abril de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65228 Nr: 1052-71.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRO RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS que IMPLANTE, o benefício de 

auxílio-doença à parte autora Siro Rodrigues Alves, brasileiro, casado, 

portador do RG nº 1456924-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 

774.047.001-59, no prazo de 10 dias, a partir da intimação desta decisão, 

até final julgamento. Deixo de designar audiência de conciliação e 

mediação, tendo em vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV 

n.º 01/2016 que expressa o desinteresse na designação de audiência 

prevista no art. 334, CPC.Intime-se, em caráter de urgência, da presente 

decisão e, por meio do mesmo mandado, faça a CITAÇÃO do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente 

a advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, 

devendo, para tanto, serem observados os termos do convênio firmado, 

no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.Vila 

Rica/MT, 27 de abril de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65219 Nr: 1043-12.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA TOCANTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277.251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, a concessão de tutela antecipada em 

caráter antecedente. CITE-SE o requerido, fazendo constar no mandado 

as advertências do artigo 344 do CPC e que o prazo para contestar é de 

trinta (30) dias e será contado a partir da juntada da precatória aos 

autos.Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em 

vista o que dispõe o ofício-circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que 

expressa o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, 

CPC.DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, podendo ser revogado a 

qualquer tempo. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica/MT, 27 de abril de 

2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53312 Nr: 686-03.2016.811.0049

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.Trata-se de Notificação Judicial proposto pela FEDERAÇÃO 

SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(FESSPE/MT) em face do MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU, 

devidamente qualificados.Aduz que, o notificante é a única entidade de 2º 

grau representativa dos servidores públicos estatutários e celetistas e 

municipais, na base territorial do Estado de Mato Grosso, já tendo 

providenciado a publicação em jornal de grande circulação no estado, no 

sentido de que o munícipio proceda ao desconto e posteriormente o 

recolhimento da contribuição sindical ao ano de 2016.Por tal razão, requer 

seja o notificado intimado para que no prazo de 15 dias proceda ao 

referido desconto.Juntou documentos de fls. 07/26.Recebida a inicial às 

fls. 27, determinou-se a notificação do requerido.Vieram os autos 

conclusos para análise.Fundamento.DECIDO. Compulsando os autos com 

acuidade, verifico que a análise da matéria nele veiculada, qual seja, 

desconto da contribuição sindical pelo Município de Santa Cruz do Xingu, é 

de competência da Justiça do Trabalho.Como se sabe, a competência da 

Justiça do Trabalho foi significativamente ampliada com a edição da EC nº 

45/2004, que alterou o art. 114, da CF/88, nele incluindo o inciso III, o qual 

dispõe: "ART . 114 Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:III - 

as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos 

e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;(...)."Assim, nos 

termos do artigo supra, ao qual não se aplica a decisão proferida na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-6. É esse o entendimento do 

Tribunal Superior do Trabalho, exposto na seguinte construção 

jurisprudencial: (...).Por conseguinte, por se tratar de incompetência 

absoluta, DECLINO da competência para processar e julgar o presente 

feito e determino a remessa deste para a Vara do Trabalho de 

Confresa/MT.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42222 Nr: 1892-91.2012.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDO GONÇALVES DE SÁ, LUIS MAURO DE 

LEITE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE KLENNIO MOREIRA DA SILVA, 

SIDERLANE MARIA DA MAIA SILVA, THIAGO MOREIRA MAIA, DHIEGO 

MAIA DA SILVA, PALOMA MARIA LEANDRO DE HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5480, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VALENTE ARAUJO 

- OAB:3572/GO, CÁSSIO MARTINS FATURETO - OAB:MG nº 99.526, 

DANIEL CAVALCANTI DANTAS - OAB:99533 , GUSTAVO STORTI 

PIZZOTTI - OAB:135085 , PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - 

OAB:20.613-A/MT, SHINTHIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:16.950-O/MT

 Código: 42222

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO a inspeção judicial para o 

dia 15 de junho de 2018, às 09:00 horas (horário de Cuiabá).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62686 Nr: 2630-06.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A. DO ARAGUAIA - SICREDI 

ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS, RICARDO ZANCANARO - OAB:8739-A, SAMUELL DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:15689-A/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53151 Nr: 613-31.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CARMO CIRINO, REINALDO CARMO 

CIRINO, FRANCISCO JOSÉ CIRINO, SEBASTIAO ALVES DAS NEVES 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62653 Nr: 2617-07.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.
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Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62652 Nr: 2616-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62651 Nr: 2615-37.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 2614-52.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA APONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AUGUSTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22.267/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT, SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:15689-A/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53150 Nr: 612-46.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CARMO CIRINO, REINALDO CARMO 

CIRINO, FRANCISCO JOSÉ CIRINO, SEBASTIAO ALVES DAS NEVES 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO TAVARES 

DE SENA - OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55540 Nr: 1746-11.2016.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR CARMO CIRINO, REINALDO CARMO CIRINO, 

FRANCISCO JOSÉ CIRINO, SEBASTIAO ALVES DAS NEVES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMIS-SÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO 

XINGU,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO TAVARES DE 

SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-B/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46330 Nr: 443-30.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ CIRINO, MOACIR CARMO 

CIRINO, SEBASTIÃO ALVES DAS NEVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-B/MT, SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - OAB:15689-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46331 Nr: 444-15.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ CIRINO, MOACIR CARMO 

CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Vistos.

Analisados com acuidade os autos e demais que versam sobre o mesmo 

objeto de litigio, entendo que são guarnecidos de um conjunto probatório 

considerável, contudo, ainda demonstram-se insuficientes para considerar 

os feitos maduros para julgamento, assim, designo audiência de 

conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 14h00 (horário de Mato 

Grosso), oportunidade em que não havendo a composição entre as partes 

serão analisados os demais pedidos formulados.

Intime-se as partes envolvidas nos presentes autos e apensos e os de 

código 46331, 46330, 55540, 53150, 62650, 62651 e 62652.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62037 Nr: 2272-41.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOBERTO JOSÉ GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/O, MARCOS VINÍCIUS ALMEIDA GUERRA - 

OAB:23.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 62037

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 08 de agosto de 

2018, às 17:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61732 Nr: 2109-61.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 61732

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 08 de agosto de 

2018, às 15:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52838 Nr: 474-79.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 52838

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 08 de agosto de 

2018, às 14:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53068 Nr: 578-71.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53068

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 
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12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 08 de agosto de 

2018, às 13:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61477 Nr: 1954-58.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 61477

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 08 de agosto de 

2018, às 12:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 1882 Nr: 522-97.2000.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA MELINE COZER - rep. por sua mãe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos com acuidade, entendo que são guarnecidos de um 

conjunto probatório considerável, contudo, ainda demonstram-se 

insuficientes para considerar o feito maduro para julgamento, assim, 

designo audiência de conciliação para o dia 21 de junho de 2018 às 13h00 

(horário de Mato Grosso), oportunidade em que não havendo composição 

entre as partes haverá o seneamento do feito.

Intime-se as partes envolvidas.

Cumpra-se.

Expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13286 Nr: 857-72.2007.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625/MT, IRINEU MARCELO - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) IRINEU MARCELO, para devolução dos autos nº 

857-72.2007.811.0049, Protocolo 13286, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58521 Nr: 445-92.2017.811.0049

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDJ, VPDS, WBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Compulsando os autos verifico que o advogado nomeado e 

regularmente intimado para patrocinar a defesa dos menores não 

apresentou até a presente data defesa prévia, em razão disso, a fim de 

evitar futura alegações de prejuízo determino a intimação do advogado 

nomeado para apresentar defesa prévia no prazo legal ou apresentar fato 

impeditivo para o exercício do seu mister. Arbitro honorários advocatícios 

para a advogada ad hoc, Dra. Naura Manuela de Paula Neves, em 01 URH. 

Expeça-se certidão de honorários. Intimem-se. Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65386 Nr: 1162-70.2018.811.0049

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS BENEDITO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em virtude da ausência de tempo hábil para o cumprimento dos mandados 

de citação/intimação, REDESIGNO para o dia 04 de maio de 2018, às 09:00 

horas (horário oficial do Mato Grosso), a audiência anteriormente 

agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49040 Nr: 357-25.2015.811.0049

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, 

FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-FESSPMEMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT, LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B

 Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, 

impetrado pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (FESSPE/MT) em face do PREFEITO DE 

SANTA TEREZINHA/MT E PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS 

DE SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS CAMÂRAS DE 

VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSPMEMT), devidamente qualificados.

Aduz que, o notificante é a única entidade de 2º grau representativa dos 
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servidores públicos estatutários e celetistas, estaduais e municipais, na 

base territorial do Estado de Mato Grosso, já tendo satisfeito o requisito da 

unicidade providenciado a publicação do Diário Oficial da União.

Contudo afirma que a segunda impetrada está vindicando o recolhimento 

da contribuição proveniente dos servidores públicos pertencentes ao 

munícipio impetrado, o que vem causando dúvidas a este para quem deve 

recolher.

Por tal razão, requer a concessão da liminar determinado de imediato que 

a autoridade coatora, proceda ao desconto das contribuições si, bem 

como que o 1º impetrado se abstenha de repassar quaisquer valores para 

o 2º impetrado a título de contribuição sindical.

Juntou documentos de fls. 24/57.

Recebida a inicial às fls. 58, determinou-se a emenda a inicial, com o 

correto apontamento da autoridade coatora.

Não tendo havido manifestação determinou-se que a parte autora 

manifestasse quanto à decisão de fls.62, sob pena de extinção.

Às fls.73 a impetrante requereu a desistência da ação.

Vieram os autos conclusos para análise.

Fundamento.

DECIDO.

 Considerando o pedido de desistência da ação, com fundamento nas 

disposições do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Eventuais penhoras e/ou restrições sobre bens deverão ser baixadas.

Arquivem-se mediante as baixas e anotações de estilo.

Custas se houverem, pelo embargante.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 2918-93.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana da Costa Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gian Carlos Catulé Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de execução de alimentos proposta por SUZANA DA COSTA 

MOREIRA, em face de GIAN CARLOS CATULÉ CONCEIÇÃO, pelos fatos e 

fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente à ref. 17, adveio um petitório informando que as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 17, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 No mais, em que pese o pedido de fixação de honorários advocatícios, 

tendo em vista que não houve prévia determinação judicial, INDEFIRO o 

pedido.

Sem custas e honorários.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52248 Nr: 2920-63.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzana da Costa Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gian Carlos Catulé Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por SUZANA DA 

COSTA MOREIRA, em face de GIAN CARLOS CATULÉ CONCEIÇÃO, pelos 

fatos e fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente à ref. 19, fora realizada audiência de conciliação, bem 

como juntada de termo informando que as partes compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado à ref. 19, faz-se 

mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 No mais, em que pese o pedido de fixação de honorários advocatícios, 

tendo em vista que não houve prévia determinação judicial, INDEFIRO o 

pedido.

Sem custas e honorários.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33290 Nr: 1686-85.2013.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 DESPACHO.

Vistos etc.

Nos termos de audiência de conciliação realizado à fl.108, aguarde-se a 

juntada de documentação pelo requerido, após, vistas dos autos ao MPE.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32334 Nr: 640-61.2013.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Aloísio Damer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idiuclei Lessa Claudio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos etc.
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Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

ARMANDO ALOÍSIO DAMER em face da IDIUCLEI LESSA CLAUDIO, pelos 

fatos e fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente às fls.70/71, fora realizada audiência de conciliação, bem 

como juntada de termo informando que as partes compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado às fls. 70/71, 

faz-se mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas pelo executado.

Expeça-se o respectivo alvará em nome do exequente.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12596 Nr: 1354-60.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onofre Ribeiro da Silva Neto, RENATO GONÇALVES 

RAPOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio de Souza Galvão, Maria 

Aparecida Vale Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio de Souza 

Galvão - OAB:12.486

 DESPACHO.

Vistos etc.

Expeço o alvará nesta data.

No mais, Cumpra-se expedindo o quanto já determinado ao final da 

decisão de fl.349.

Intime-se. Cumpra-se.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35268 Nr: 1175-53.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EMERSON 

GROTO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública proposto pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso em face do Município de Alto Garças/MT, visando o 

fornecimento de medicamento para tratamento contra alcoolismo.

A liminar foi deferida na ref. 03, realizado audiência no CEJUSC(ref.87), as 

partes convergiram pela extinção do feito em razão da mudança de 

endereço do substituído processual.

 É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando-se a mudança de endereço do substituído processual. resta 

assim caraterizada a perda superveniente do objeto e, consequentemente, 

do interesse de agir.

Diante do exposto, em face da perda do objeto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC.

Sem custas e honorários.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34787 Nr: 786-68.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos David Dalcin Baptistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Código nº: 34787

SENTENÇA.

Vistos etc.

 Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de CARLOS DAVID DALCIN BAPTISTELLA, pelos fatos e 

fundamentos expostos na prefacial.

Posteriormente às fls. 112/133, adveio petitório informando que as partes 

compuseram acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, noticiado às fls. 122/133, 

faz-se mister a homologação.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, EXTINGO os 

presentes feitos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Custas conforme acordado.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta sentença, nos 

termos do art.1.000, § único, CPC. Após o transito em julgado, em nada 

sendo requerido, ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 27 de Abril de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35100 Nr: 1031-79.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Leobert Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B/MT, Èrica Pinto de Arruda - OAB:5.635, Jucinei da Silva 

Nunes - OAB:11.799/MT, Murilo Espínola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A-MT, Naiane Cavalcante Batista - OAB:22937/O-MT, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para que, no prazo 

legal, respondam aos recursos de Apelação interpostos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7508 Nr: 965-80.2006.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Silva Catulé Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A-MT, Patrícia Mariano da 

Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono da parte autora 

para que manifeste-se em termos de prosseguimento do feito, tendo em 

vista a expiração do prazo requerido à fl.147.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35179 Nr: 1104-51.2014.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.A DE RESENDE SILVA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Malto de Souza Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ALICE ARAUJO 

FORTUNATO - OAB:18711, Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos do exequente 

para intimá-los do teor da certidão de fl.52, que atesta a impossibilidade de 

intimação do requerido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32484 Nr: 813-85.2013.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Heiter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Joaquim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

 JUIZO DA VARA ÚNICA

 EDITAL DE CITAÇÃO

 USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 813-85.2013.811.0035 – ID 32484

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Gilson Heiter

PARTE RÉ: José Joaquim de Oliveira

CITANDO: José Joaquim de Oliveira Filiação: brasileiro(a), casado(a), 

lavrador, Endereço: Atualmente em Lugar Incerto e Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/05/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido dos termos da presente ação de 

usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de usucapião extraordinário 

interposta por Gilson Heiter em face de José Joaquim de Oliveira, alega o 

requerente que adquiriu há mais de 15 anos do requerido o imóvel objeto 

da Ação e mantém a posse mansa e pacífica, contínua e ininterrupta, sem 

oposição de terceiros, aduz que por motivos financeiros não fez a 

transferência de propriedade no momento oportuno e diante disso 

pretende adquirir o imóvel através de usucapião de acordo com o artigo 

1.238 do Código Civil.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote de terras situado na zona 

urbana desta cidade, com 800 metros quadrados, sem benfeitorias, objeto 

da Matrícula n. 0.550, do RGI da Comarca de Alto Garças/MT.

DESPACHO: Vistos etc.Tendo em vista as buscas realizadas nos órgãos 

credenciados ao TJMT, conforme extrato de fls.52, determino a citação do 

Requerido José Joaquim de Oliveira por edital.Alto Garças/MT, 12 de 

Janeiro de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO.Juiz de Direito.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 30 de abril de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5951 Nr: 930-57.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a expiração do prazo requerido à 

fl.225, IMPULSIONO estes autos ao patrono da exequente para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30045 Nr: 1040-46.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini, Ademir Ribeiro de Carvalho, 

Cléa Maria Barbosa de Souza, Andréia Krampe, Aldo Vicente Filho, Sônia 

Maria Mendes Leão, Carlos Manoel do Carmo Filho, Claudinei Singolano, 

Valentim Neder, Rozineide Aparecida da Silva Neder, Katuscha C. Zacante 

A. B. Guimarães, Renata Martins de Oliveira, MÔNIA PEREIRA DE MELO, 

Marceli Irena Scher

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:1577-A/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - OAB:10286/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 1040-46.2011.811.0035-ID-30045

 ESPÉCIE: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Roland Trentini e Ademir Ribeiro de Carvalho e Cléa 

Maria Barbosa de Souza e Andréia Krampe e Aldo Vicente Filho e Sônia 

Maria Mendes Leão e Katuscha C. Zacante A. B. Guimarães e Valentim 

Neder e Rozineide Aparecida da Silva Neder e Carlos Manoel do Carmo 

Filho e Renata Martins de Oliveira e MÔNIA PEREIRA DE MELO e Claudinei 

Singolano e Marceli Irena Scher

NOTIFICANDO(A): MARCELI IRENA SCHER, brasileira, atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: PROCEDER À NOTIFICAÇÃO da pessoa acima qualificada, do 

inteiro teor da Ação abaixo transcrita, para nos termos do artigo 17, 

parágrafo 7º, da Lei n. 8.429/1992, oferecer manifestação por escrito, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, podendo ser instruída com documentos e 

justificações.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Civil Pública por atos de 

improbidade administrativa interposta pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Roland Trentini, Ademir Ribeiro de Carvalho, Cléa 

Maria B. de Souza, Andréia Krampe de Paula Carvalho, Aldo Vicente Filho, 
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Sônia Maria Mendes Leão, Katuscha C. Zacante A. B. Guimarães, Valentim 

Neder, Rozineide Aparecida da Silva, Carlos Manoel do Carmo Filho, 

Renata Martins de Oliveira, Mônia Pereira de Melo, Claudinei Singolano e 

MARCELI IRENA SCHER. A notificanda MARCELI IRENA SCHER teria 

infringido, em tese, artigo 11 caput da Lei 8429/92, por receber ilicitamente 

o pagamento de diária no valor de R$250,00, bem como responde por 

infringir o artigo 3º da Lei 8429/92, por supostamente ter recebido, como 

prestadora de serviço adiantamento ilegal no valor de R$ 150,00.

DECISÃO/DESPACHO: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

seu Promotor de Justiça, ingressou com a presente ação civil pública por 

atos de improbidade administrativa em face de Roland Trentini, Ademir 

Ribeiro de Carvalho, Cléa Maria B. de Souza, Andréia Krampe de Paula 

Carvalho, Aldo Vicente Filho, Sônia Maria Mendes Leão, Katuscha C. 

Zacante A. B. Guimarães, Valentim Neder, Rozineide Aparecida da Silva, 

Carlos Manoel do Carmo Filho, Renata Martins de Oliveira, Mônia Pereira de 

Melo e Claudinei Singolano .Nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei 

nº.8.429/1992, ordeno a notificação dos requeridos para que ofereçam 

manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e 

justificações, no prazo de 15 (quinze) dias.Notifique-se a Prefeitura de 

Alto Garças, para os fins do artigo 17, § 3º, da Lei nº. 8429/92.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Eu, , digitei.

Alto Garças - MT, 1 de maio de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5041 Nr: 322-59.2005.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lourdes Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao patrono da parte autora 

para que manifeste-se em termos de prosseguimento do feito, tendo em 

vista a expiração do prazo requerido à fl.198.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8101 Nr: 409-44.2007.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a expiração do prazo requerido à 

fl.139, IMPULSIONO os autos a parte autora para que manifeste-se em 

termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31298 Nr: 1285-23.2012.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Luiz Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - OAB:6818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a expiração do prazo de suspenção 

requerido à fl.103, e conforme determinado no despacho de fl.99, 

IMPULSIONO o feito a parte autora para que se manifeste, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6239 Nr: 103-12.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho - 

OAB:9.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la 

acerca do conteúdo da certidão de fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13165 Nr: 361-80.2010.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:7657/B e 

8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação/busca e apreensão, por meio de guia 

a ser expedida acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, 

no site:http://www.tjmt.jus.br/

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13165 Nr: 361-80.2010.811.0035

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:14.176-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:7657/B e 

8794-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 13165

Vistos etc.

Expeça-se novo mandado de Citação, atentando-se para o novo endereço 

ofertado às fls.75.

Cumpra-se

 Alto Garças/MT, 24 de Janeiro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 1541-29.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucimar Fraga de Freitas, ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA, João Batista de Araújo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anhanguera Educacional Participações S/A ( 

Rede de Ensino a Distância LFG)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:8322/O, João 

Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO BOUVIE DE 

OLIVEIRA - OAB:16323, Patrik Camargo Neves - OAB:156.541 SP, 
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RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos aos exequentes para que 

atualizem os débitos com o desconto dos valores levantados em alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53656 Nr: 244-11.2018.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMVRA, JBLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos aos patronos das partes 

para que as apresentem na audiência designada para o DIA 16 DE MAIO 

DE 2018, ÀS 15h30min, neste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51358 Nr: 2671-15.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZINEIDE APARECIDA DA SILVA NEDER-EPP, 

Rozineide Aparecida da Silva Neder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Adilson Follmann - ME, Vilmar Adilson 

Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, considerando a ausência de 

contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, BUNGE 

ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:OAB/SP 206.727, MARCELLE 

THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo Ferreira de 

Andrade - OAB:9.764-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A, 

Marcio Vinícius Costa Pereira - OAB:22.195-A/MT, Vitor Carvalho 

Lopes - OAB:131.298/RJ

 Cód.: 54248

DECISÃO.

Vistos etc.

Ciente da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1003998-49.2018.8.11.0000 – 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso (ref. 63), interposto com supedâneo nos arts. 

1.015 e seguintes do CPC.

Em sede de juízo de retração nos termos do art. 1.018, § 1º, do CPC, em 

atenção a decisão objurgada de ref. 12 que deferiu o processamento da 

Recuperação Judicial, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

No mais, verifica-se que após prolação da decisão de ref. 12 por este 

juízo, foram interpostos diversos embargos de declaração, 

respectivamente às refs. 29, 66 e 67 dos autos.

Assim, considerando o esgotamento do prazo para interposição de 

embargos de declaração, bem como a fim de se evitar decisões 

conflitantes/contraditórias, de rigor o julgamento em conjunto de todos os 

embargos de declaração já interpostos.

 Assim, intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os 

embargos de declaração de refs. 29, 66 e 67, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do artigo 1.023, do CPC. Em seguida, no mesmo prazo, dê-se 

vista dos autos ao administrador judicial e por fim ao MPE para que se 

manifestem sucessivamente.

 Após, tornem-me conclusos para análise de todos os embargos.

No mais, expeça-se alvará de levantamento dos valores referentes à 

perícia prévia realizada, depositados pela parte autora à ref. 07 dos autos 

em favor de AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39583 Nr: 1086-93.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Anastácio de Melo, MHMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Mahis Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 09.05.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39873 Nr: 2162-44.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APGT, MFTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANDRE DA SILVA 

BARBOSA - OAB:5049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 39873

Considerando a satisfação da obrigação informada Ref.12, julgo extinta a 

execução, nos termos do art. 924, II do CPC.

Sem custas nem honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 27 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45304 Nr: 2937-25.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Gonçalves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Eduardo Espíndola 

Duarte - OAB:5.543/GO, TÚLIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA DUARTE - 

OAB:30860

 Autos n° 45304

Despacho

Dê-se vista ao Ministério Público.

Alto Taquari/MT, 27 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso
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 Cod. Proc.: 41614 Nr: 886-41.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VITALINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 41614

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por Banco Bradesco 

S/A, em face de Israel Vitalino de Araujo, todos já qualificados.

A parte autora peticionou, requerendo a desistência da ação.

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intimação do requerido, tendo em vista a ausência de 

citação inicial.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas e anotações necessárias, e arquivem-se 

os autos, independentemente de nova determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 27 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33970 Nr: 87-66.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cristiano Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 Código nº 33970

DESPACHO

Oficie-se ao juízo deprecado solicitando informações do cumprimento da 

carta precatória expedida às fls. 186.

Alto Taquari/MT, 27 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41839 Nr: 991-18.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DE OLIVEIRA, JOÃO FÁBIO 

CARVALHO DE OLIVEIRA, WALNEY CARVALHO DE OLIVEIRA, WALMIR 

CARVALHO OLIVEIRA, Iêda Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Queiroz dos Santos 

Filho - OAB:MS/21.045, MATHEUS RAMOS MOURA - OAB:15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Andre da Silva 

Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Código: 41839

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40927 Nr: 463-81.2017.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Santeiro Teodoro, Vania Maria Carrijo 

Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Mauri Garbúgio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT, 

Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Cód. n° 40927

DESPACHO.

Intime-se o embargado para, no prazo 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre o petitório de fls. 63/64 e documentos de fls. 65/77.

 Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45427 Nr: 3006-57.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO PEQUENO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 45427

I) Nomeio o Dr. Alan Christian de Araújo Santos CRM/MT nº 9142, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço à Rua Antônio Inácio, 999, Centro, 

Telefones (66)3496-1980 e (62) 99661-5033, para realizar o exame 

pericial solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, 

fixando desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização 

da perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados. (Arts. 465, 466 e 473, do 

CPC).

II) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte 

reais), especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de Município com 

baixa população.

 III) CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local para 

realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para efetuar as 

intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos 

quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais do 

periciando.

 IV) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (art. 477, § 1º, do 

CPC).

 V) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38528 Nr: 1266-98.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ana Inacia Teodora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 
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OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 38528

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/07/2018 às 

14h30min. (HORÁRIO MT).

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42666 Nr: 1494-39.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalicio Joaquim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Pereira 

Teixeira - OAB:327.026/SP

 Especifiquem as partes as provas que pretender produzir, justificando 

sua pertinência.

 Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37291 Nr: 520-36.2016.811.0092

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osni Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Cristina de O. Guerra - 

OAB:35660/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A/MT

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37686 Nr: 746-41.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEISSON SIQUEIRA DA SILVA , SALVADOR 

DONIZETE BURANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA ROSA DA SILVA - 

OAB:33738/GO, Valkiria Dias da Costa - OAB:37.673/GO

 Especifiquem as partes as provas que pretender produzir, justificando 

sua pertinência.

 Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45047 Nr: 2791-81.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA MARQUES FRANCO 

RUSSI - OAB:36716

 Cód. nº 45047

 Intime-se a parte requerente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a contestação de fls. 54/64.

 Alto Taquari/MT, 27 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41566 Nr: 849-14.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robisley Pinheiro da Silva, Rodrigo Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 DECISÃO

Trata-se de Ação Penal movida em face de Robisley Pinheiro da Silva e 

Rodrigo Couto pela prática dos crimes de roubo majorado e formação de 

quadrilha.

Considerando que o réu Robisley encontra-se preso na Penitenciária de 

Rondonópolis/MT e o réu Rodrigo foi citado por edital, determinou-se o 

desmembramento do processo em relação a este.

Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 06/11/2017, foram 

ouvidas as vítimas Lelia Maria Barbosa e Mario Gomes, além das 

testemunhas Ricardo de Brito, Rodrigo César Pereira Leal e Jesuel de 

Jesus Chagas. As partes desistiram da oitiva da testemunha João Coelho 

dos Santos Neto (fls. 648-655). O réu foi interrogado por meio de 

precatória.

Entretanto, ao receber os autos com vista para apresentação dos 

memoriais finais, o Promotor de Justiça informou que somente as mídias 

referentes à inquirição da testemunha Jesuel e interrogatório do réu foram 

gravadas no CD-ROM, o que foi certificado pelo Gestor Judiciário.

Foram realizadas várias diligências na tentativa de recuperar os arquivos 

contendo os demais depoimentos prestados na audiência de instrução, 

porém, sem êxito.

Diante disso, não resta outra alternativa senão a repetição do ato. Para 

tanto:

I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de maio de 

2018, às 14 horas (MT).

II – Intimem-se as vítimas Lelia Maria Barbosa e Mario Gomes e 

requisitem-se as testemunhas Ricardo de Brito e Rodrigo César Pereira 

Leal.

III – Intime-se o réu Robisley Pinheiro da Silva e solicite-se sua escolta.

IV – Proceda-se ao desmembramento do feito em relação ao réu Rodrigo 

Couto, conforme já determinado no último Termo de Audiência.

V – Ciência ao Ministério Público e à defesa técnica.

Alto Taquari/MT, 2 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46770 Nr: 488-60.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alexandre Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 DECISÃO

I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 7 de junho 

2018, às 12h30min (HORÁRIO MT).

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s), a(s) vítima(s) e as 

testemunhas arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para 

inquirição ou interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 2 de maio de 2018.
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 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30559 Nr: 29-34.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Tolentino Moretti de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código - 30559

 Sentença

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerente, 

alegando omissão na sentença que julgou extinto o processo sem 

resolução do mérito, ante o abandono.

 Aduz que a sentença merece ser reformada, em face da omissão 

existente no julgamento, já que houve a apreensão do bem, não podendo 

simplesmente extinguir-se sem resolução do mérito, devendo ser dado 

prosseguimento ao feito, sendo determinado a citação do requerido por 

edital (fls. 78/78, vº).

 É o relatório.

DECIDO.

 Com efeito, dispõe o art. 1.022 do CPC que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

(...)

Realmente, analisando os autos, verifico que houve omissão na sentença 

de fls. 77/77, vº, tendo em vista que o requerido não foi citado, devendo a 

mesma ser tornada sem efeito, razão pela qual impõe-se o acolhimento 

dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada.

ANTE O EXPOSTO, conheço e acolho os embargos de declaração para 

eliminar a omissão e tornar sem efeito a sentença embargada.

Assim, determino a citação do requerido mediante edital, e havendo o 

decurso de prazo, nomeio curador especial o Dr. Ricardo Alexandre 

Tortorelli, OAB/MT 8.974-A, nos termos do art. 72, I, do NCPC.

 Intime-se o referido causídico para se manifestar no prazo de 15 dias (art. 

627 NCPC).

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 06 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19882 Nr: 32-91.2010.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Batista Trento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 Certifico que serve a presente certidão para fins de intimar as partes 

acerca dos cálculos juntados aos autos às fls. 158/162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18298 Nr: 203-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson de Freitas Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Peres Saran, Lizaine Bastos Medeiros 

Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Martinez França - 

OAB:29.997/RS

 Certifico, em observância a respeitável decisão de fls. 114, que serve a 

presente para fins de intimar o exequente para se manifestar acerca do 

pedido da parte executada juntado aos autos às fls. 119/125.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37020 Nr: 269-18.2011.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Apiacás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, Rosicler Saporski - OAB:10894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelas razões acima expostas, ACOLHO pretensão deduzida na petição 

inicial, razão por que JULGO integralmente PROCENTENDE, o pedido 

formulado pela parte autora para ANULAR O PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E, EM CONSEQUÊNCIA, A SANÇÃO IMPOSTA que 

acarretou na demissão da autora Ana Maria Fernandes de Andrade 

Vicenzi, devendo ser reintegrada na função de advogada da Prefeitura 

Municipal de Apiacás/MT, com o recebimento de todos os eventuais 

vencimentos que deixou de aferir desde que foi afastada do cargo até sua 

reintegração, CONFIRMANDO a liminar deferida às fls. 332/334. Assim, 

nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTO O PROCESO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Parte requerida 

isenta de custas. CONDENO a requerida em honorários advocatícios, que 

FIXO em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sentença sujeita a remessa 

necessária, na forma do art. 496, I do CPC. Após o trânsito em julgado da 

presente sentença e o seu devido cumprimento, arquive-se, com baixa na 

distribuição, mediante as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Apiacás/MT, 27 de abril de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57383 Nr: 1742-75.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ambrosina Antunes Quaresma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca dos 

Embargos de Declaração apresentados nos autos, ref. 40.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 626 de 846



 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 484 Nr: 15-14.1996.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erotides Alves Ribeiro Neto, Hely Caetano 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:MT - 

6.702

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial juntado 

no dia 25/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 42 Nr: 8-85.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Augusto Caetano Ribeiro, Hely 

Caetano Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Barcelos - 

OAB:7597-B, Firmino Gomes Barcelos - OAB:4770-B/MT, Sisane 

Vanzella - OAB:MT / 5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial juntado 

no dia 30/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53863 Nr: 1227-74.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalves de Seixas Filho 

- OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial juntado 

no dia 22/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27620 Nr: 1062-95.2011.811.0038

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nestor Dalmina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Santin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:PR/14559, Jair Roberto Marques - OAB:MT - 8969 B, 

Mauricio Monteiro de Barros - OAB:10.477 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 

9.207

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte excipiente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

22/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53046 Nr: 386-79.2013.811.0038

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcisio Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte impugnante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

recolhimento das custas processuais, conforme calculo da contadoria 

judicial datado de 26/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19457 Nr: 473-11.2008.811.0038

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia Hidroelétrica Figueirópolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves da Silva, Altiva Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Medeiros da Luz - 

OAB:23693, Rodrigo V. Sluminsky - OAB:SC/ 23037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

26/3/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 
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providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 335 Nr: 8-22.1996.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Moraes da Silva - ME, Ricardo Tadeu 

Lourimier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848MT, Dinara de Arruda Oliveira - OAB:4914, 

Saionara Mari - OAB:5.225 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziele Penachioni 

Claudino - OAB:MT/ 16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - 

OAB:MT/ 9.087

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte exequente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

23/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51263 Nr: 1124-04.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Tassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Junior - 

OAB:MT - 7.963, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12093/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:9.255

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

22/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6725 Nr: 22-93.2002.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ford Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT - 020732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:MT 8530-A, Rogério Pinheiro Crepaldi - OAB:6616/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

23/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 6308 Nr: 2376-28.2001.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Araputanga S/A, José Almiro Bihl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Antonio Carvalho Prestes, Trescinco 

Distribuidora de Automóveis Ltda, Astra Prestadora de Serviços. em Geral 

S/C Ltda, Care Comercio e Serviços Ltda, Transportadora Waldemar Ltda, 

London Clip Industria de Embalagem Ltda, Banco Itau S/A, Plasmel Indústria 

e Comercio de Plasticos Ltda, Top Line Transp. Rodoviário Ltda, 

Distribuidora de Carnes e Deriv. São Luiz Ltda, Marinho e Moraes Ltda, 

Bigolin Rolamentos e Retentores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/ 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/5222, 

Fabio Sivirero Botelho da Silva - OAB:5929/MT, Flavio Alexandre 

Martins Bertin - OAB:5925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Glauco de Góes Guitti - OAB:10.320-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

25/4/2018

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20943 Nr: 1952-39.2008.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma de Oliveira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilson Ferreira (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:MT - 18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial juntado no 

processo no dia 30/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 
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juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26481 Nr: 2523-39.2010.811.0038

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araputanga/MT, Vano José Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Ferreira Lemes, outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Mamedes - OAB:MT 

- 4243

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial datado de 

22/4/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71200 Nr: 2744-12.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Borges Freitas, Antonio 

Roberto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/O, Marcos Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:MT/5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

missiva devolvida sem cumprimento, ref. 31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 16025 Nr: 1771-09.2006.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edjerlan Alves da Silva - 

OAB:CE/33413, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, se manifestar na fase 

do artigo 422 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96099 Nr: 3680-03.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirna Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT 20.135 - O, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação protocolada nos autos (tempestivamente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96056 Nr: 3663-64.2017.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Nascimento de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação protocolada nos autos (tempestivamente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 77659 Nr: 2823-54.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Mateus de Castro Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação protocolada nos autos (tempestivamente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98756 Nr: 891-94.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação protocolada nos autos (tempestivamente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98760 Nr: 895-34.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Souza Meira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação protocolada nos autos (tempestivamente).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 73630 Nr: 728-51.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalina Lina da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT 21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação protocolada nos autos (tempestivamente).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000095-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MANOEL GONZAGA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com EFEITOS INFRINGENTES interposto 

por TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, 

com indicação/alegação de omissão e pedido de afastamento da 

condenação em dano moral, sob a alegação de que não ocorreu a 

fundamentação desse. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, porque irresignada com sentença que a condenou em 

compensar o dano moral causado à parte reclamante, sob a alegação de 

que teria sido omissa, o que não ocorreu, pois verifico ter justificado - 

“Quanto à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, 

tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento 

espelhado nos autos, em que a parte promovida realizou cobrança 

indevida, isto é, não disponibiliza a prestação de seus serviços de forma 

eficiente, e adequada, ensejou transtornos que ultrapassaram a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. 

Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, 

vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em 

todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.” -, irresignando-se 

quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso inominado e, 

portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega que a 

sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfuntória análise permite verificar que há exaustiva fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço. 

Ademais, o caso envolve telefonia móvel e exigência indevida, temas 

esses que não se encontram individualizados na decisão do STJ que 

determinou a suspensão do processo até julgamento do tema afetado n. 

954 Há decisão publicada no DJe de 24/6/2016 em que houve alteração do 

tema afetado originalmente, por determinação do Ministro relator, a fim de 

esclarecer as questões que foram afetadas e o alcance do 

sobrestamento e o são em relação à telefonia fixa, nada existindo quanto 

à móvel e exigências. O suso apresentado já demonstra que não há 

omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno o(a) embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO-ACOLHO. Ademais, CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de abril de 2018 - 

22:12:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE PAULA OAB - SP229564 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000095-23.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MANOEL GONZAGA DA 
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SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com EFEITOS INFRINGENTES interposto 

por TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, 

com indicação/alegação de omissão e pedido de afastamento da 

condenação em dano moral, sob a alegação de que não ocorreu a 

fundamentação desse. É o relato do necessário. Decido de forma sucinta 

e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, porque irresignada com sentença que a condenou em 

compensar o dano moral causado à parte reclamante, sob a alegação de 

que teria sido omissa, o que não ocorreu, pois verifico ter justificado - 

“Quanto à alegação de que na situação em tela não há o dano moral, 

tem-se que esta não merece prosperar. Entendo que o acontecimento 

espelhado nos autos, em que a parte promovida realizou cobrança 

indevida, isto é, não disponibiliza a prestação de seus serviços de forma 

eficiente, e adequada, ensejou transtornos que ultrapassaram a esfera do 

mero aborrecimento caracterizando, portanto, lesão a sua dignidade. 

Ademais, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, 

vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em 

todos os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. Nesse sentir, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 

Adota-se, no caso, a Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a 

responsabilidade se faça destituída da verificação de culpa - aquele que 

tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, 

sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma 

das excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.” -, irresignando-se 

quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso inominado e, 

portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega que a 

sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfuntória análise permite verificar que há exaustiva fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço. 

Ademais, o caso envolve telefonia móvel e exigência indevida, temas 

esses que não se encontram individualizados na decisão do STJ que 

determinou a suspensão do processo até julgamento do tema afetado n. 

954 Há decisão publicada no DJe de 24/6/2016 em que houve alteração do 

tema afetado originalmente, por determinação do Ministro relator, a fim de 

esclarecer as questões que foram afetadas e o alcance do 

sobrestamento e o são em relação à telefonia fixa, nada existindo quanto 

à móvel e exigências. O suso apresentado já demonstra que não há 

omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno o(a) embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual o(a) omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO-ACOLHO. Ademais, CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar ao embargado multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 12 de abril de 2018 - 

22:12:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000290-08.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUTON ANTONIO CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000290-08.2017.8.11.0038 REQUERENTE: CLEUTON ANTONIO CUNHA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da lide foi afetado pelo 

STJ e há determinação de suspensão da tramitação de todos os 

processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) 

da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem no território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de Divergência 

em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO e n. 

1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de dados do STJ como 

Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Isso 

posto, considerando que há no processo alguma dessas questões, 

DETERMINO o cumprimento e suspensão do processamento até que o STJ 
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decida. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 24 de abril de 2018 - 

14:40:49. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000291-90.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JAY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000291-90.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JAY SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da lide foi afetado pelo 

STJ e há determinação de suspensão da tramitação de todos os 

processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas (TUSD/TUST) 

da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem no território 

nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O Superior 

Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de Divergência 

em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO e n. 

1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de dados do STJ como 

Tema 986, no qual se discute: “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. Isso 

posto, considerando que há no processo alguma dessas questões, 

DETERMINO o cumprimento e suspensão do processamento até que o STJ 

decida. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 24 de abril de 2018 - 

14:46:07. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-22.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010158-22.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RUBIA MARA 

NEIVA e B2W COMPANHIA DIGITAL, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que 

o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é 

a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada 

nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns ) ,  exped indo  o  necessá r i o .  Adema is ,  p o r q u e 

divergentes/incompatíveis os pedidos, uma vez que a parte 

autora/consumidora manifestou interesse em adquirir o produto que 

deverá ser devolvido à fornecedora, mas a advogada/patrona daquela 

pugnou pela expedição do alvará judicial de levantamento referente à 

integralidade do valor, em que pese existir aparente acordo da 

consumidora e fornecedora na aquisição do que deveria ser devolvido, 

DETERMINO que ambos se manifestem e esclareçam de que forma os 

valores deverão ser levantados. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de abril de 2018 - 15:29:37. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-22.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARA NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010158-22.2016.8.11.0038 REQUERENTE: RUBIA MARA NEIVA 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes RUBIA MARA 

NEIVA e B2W COMPANHIA DIGITAL, em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz com que 

o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é 

a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada 

nos autos fica prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) 

bem(ns ) ,  exped indo  o  necessá r i o .  Adema is ,  p o r q u e 

divergentes/incompatíveis os pedidos, uma vez que a parte 

autora/consumidora manifestou interesse em adquirir o produto que 

deverá ser devolvido à fornecedora, mas a advogada/patrona daquela 

pugnou pela expedição do alvará judicial de levantamento referente à 

integralidade do valor, em que pese existir aparente acordo da 

consumidora e fornecedora na aquisição do que deveria ser devolvido, 

DETERMINO que ambos se manifestem e esclareçam de que forma os 

valores deverão ser levantados. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 24 de abril de 2018 - 15:29:37. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010317-67.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BATISTUTA TEIXEIRA VALE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade dos Embargos à Execução. Diante 

disso, INTIMO a embargada para, caso queira, manifeste/impugne. MÁRIO 
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HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-64.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RANGEL ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO (EXECUTADO)

VALDEJONES MARTINEZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010162-64.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: RENATA RANGEL ROSA 

EXECUTADO: DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO, VALDEJONES 

MARTINEZ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 25 de abril de 2018 - 18:23:25. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-64.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RANGEL ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE ANDREOTTO JUNIOR OAB - MT0009207A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO (EXECUTADO)

VALDEJONES MARTINEZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010162-64.2013.8.11.0038 EXEQUENTE: RENATA RANGEL ROSA 

EXECUTADO: DEORALICIO ARVELINO DAMASCENO, VALDEJONES 

MARTINEZ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 53, caput, c/c CPC 

e NCPC - em que o credor/exequente pugnou pela constrição de bens da 

parte adversa através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso 

para análise. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. No que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema 

BACENJUD, por localizado/bloqueado valor parcialmente suficiente e 

realizada a transferência para a conta judicial única, 

DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de penhora online/extrato 

nos autos do processo; b) a intimação do devedor/executado dessa 

penhora, através do advogado preferencialmente, a fim de que, caso 

queira, apresente manifestação (embargos/impugnação) no prazo, uma 

vez que no caso da realização da penhora on-line, não há expedição de 

mandado de penhora ou de avaliação do bem penhorado, pois a 

constrição recai sobre numerário encontrado em conta corrente do 

devedor/executado, sendo desnecessário diligência além das adotadas 

por meio eletrônico pelo próprio magistrado; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe; d) intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que requeira(m) em prosseguimento e 

indique(m) bens passíveis de penhora outros, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) 

- art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. Oportunamente, se necessário e caso haja 

interesse das partes manifestada de forma expressa, audiência de 

conciliação será designada. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 25 de abril de 2018 - 18:23:25. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 8010285-57.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010285-57.2016.8.11.0038 REQUERENTE: V. LOPES BATISTA & CIA. 

LTDA. - EPP REQUERIDO: LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como 

partes V. LOPES BATISTA & CIA. LTDA. - EPP e LUIZ CARLOS ALVES DA 

SILVA, em que, no decorrer do procedimento, a parte devedora realizou o 

pagamento do débito à credora e, consequentemente, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 25 de abril de 2018 - 

18:56:46. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010232-76.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA MARIA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SANDRA SOUZA BASTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010232-76.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: EDNEIA MARIA RODRIGUES 

EXECUTADO: MARIA SANDRA SOUZA BASTOS Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 

53, caput, c/c CPC e NCPC -, em que, no decorrer do procedimento, a 

parte devedora realizou o pagamento do débito à credora e, 

consequentemente, o objeto da execução se exauriu, ensejando a 

extinção do feito em razão do adimplemento da prestação pela qual é 

executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida configura 

reconhecimento do pedido e tal fato faz com que o processo seja extinto 

com resolução do mérito, pois o fim do executivo é a satisfação do 

débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da 

lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito 

– art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 

924, II, c/c art. 925. Eventual penhora/arresto efetivada nos autos fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário. Sem taxas, despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 25 de abril de 2018 - 19:00:04. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-16.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLAINE GOMES CASTRILLON LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA OAB - MT0008888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010118-16.2011.8.11.0038 REQUERENTE: GIRLAINE GOMES 

CASTRILLON LARA REQUERIDO: TRES EDITORIAL LTDA. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes GIRLAINE GOMES CASTRILLON LARA 

e TRES EDITORIAL LTDA., em que aquela deixou o prazo para se 

manifestar transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. 

Decido. A parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

ocasionando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme 

certidão de id. 12781593, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção. O 

abandono processual é causa de extinção de processo – CPC, art. 267, 

III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao disposto na 

Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, 

em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os juizados, 

conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e 

pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da 

Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei 

n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 333). Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI 

FEDERAL N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 27 de abril de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-16.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLAINE GOMES CASTRILLON LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA OAB - MT0008888A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES EDITORIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010118-16.2011.8.11.0038 REQUERENTE: GIRLAINE GOMES 

CASTRILLON LARA REQUERIDO: TRES EDITORIAL LTDA. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei 

n. 9.099/1995 -, tendo como partes GIRLAINE GOMES CASTRILLON LARA 

e TRES EDITORIAL LTDA., em que aquela deixou o prazo para se 

manifestar transcorrer in albis e abandonou o processo. É o necessário. 

Decido. A parte reclamante deixou de promover os atos que lhe competia, 

ocasionando o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, conforme 

certidão de id. 12781593, fato que impõe, inevitavelmente, a extinção. O 
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abandono processual é causa de extinção de processo – CPC, art. 267, 

III/NCPC, art. 485, III - e, por se tratar de processo sujeito ao disposto na 

Lei n. 9.099/1995, é inaplicável o art. 267, § 1º, do CPC/NCPC, 485, § 1º, 

em face do art. 51, § 1º, daquela lei especial que regula os juizados, 

conforme entendimento doutrinário (CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e 

pratica dos juizados especiais cíveis. 5. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 267; FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias; TOURINHO NETO, Fernando da 

Costa. Juizados especiais estaduais cíveis e criminais: comentários a Lei 

n. 9.099/1995. 5. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007. p. 333). Nesses termos, igualmente precedente decisório, in verbis: 

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO 

AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 267, § 1.º DO CPC E DA SÚMULA N.º 240 DO STJ NO ÂMBITO 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.º DA LEI 

FEDERAL N.º 9.099/1995. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do 

Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos 

extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não 

merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das 

partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o 

processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do 

advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.º 

do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que ?a extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes?. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.º do CPC e a Súmula n.º 

240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não 

havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar 

prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e 

nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença 

recorrida. DISPOSITIVO O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido). Curitiba, 26 de junho de 2015. Fernando Swain Ganem, 

Juiz Relator Designado. O julgamento foi presidido por mim, Fernando 

Swain Ganem, Juiz Relator Designado, seguido pelo eminente Juiz 

Aldemar Sternadt e pelo eminente Juiz Vinícius de Mattos Magalhães 

(relator vencido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 

- Curitiba - Rel.: VinÃ-cius de Mattos MagalhÃ£es - Rel.Desig. p/ o 

Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)”. (TJ-PR - RI: 

000126368201281601820 PR 0001263-68.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 10/07/2015) Portanto, o § 1º do art. 

51 da Lei n. 9.099/1995 preceitua que a extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de previa intimação pessoal da parte, 

cuja aplicação do Código Processual Civil é subsidiária e não incide nas 

circunstâncias em que há regramento específico naquela especial. Isso 

posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos 

do artigo 485, III c/c Lei n. 9.099/1995, art. 51, § 1º. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e 

arquive. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 27 de abril de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-14.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010219-14.2015.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), em que, essas firmaram 

acordo, pendente apenas de homologação. É o necessário. Decido. As 

partes compuseram de forma amigável (11233021), nos seguintes termos: 

“ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), em até 30 dias corridos, contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao protocolo do termo de acordo, na conta 

corrente nº 406683-0, agência 0805, Cooperativa SICRED, de titularidade 

MARCELA APARECIDA CARDOSO, CPF: 936.327.621-04, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor do acordo. Bem como o cancelamento dos 

débitos e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA e isenção de multa 

contratual, todos no prazo de 30 dias úteis a contar do protocolo do 

presente termo de acordo”. A requerida anexou aos autos (id. 11451863), 

comprovante de deposito. Isso posto e considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do (a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-14.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010219-14.2015.8.11.0038 REQUERENTE: RAFAEL FERNANDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da 

Lei n. 9.099/95, proposta por RAFAEL FERNANDES DOS SANTOS em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), em que, essas firmaram 

acordo, pendente apenas de homologação. É o necessário. Decido. As 

partes compuseram de forma amigável (11233021), nos seguintes termos: 

“ A reclamada se obriga a efetuar o pagamento da importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), em até 30 dias corridos, contado a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao protocolo do termo de acordo, na conta 

corrente nº 406683-0, agência 0805, Cooperativa SICRED, de titularidade 

MARCELA APARECIDA CARDOSO, CPF: 936.327.621-04, sob pena de 

multa de 10% sobre o valor do acordo. Bem como o cancelamento dos 

débitos e exclusão do nome da autora do SPC/SERASA e isenção de multa 

contratual, todos no prazo de 30 dias úteis a contar do protocolo do 

presente termo de acordo”. A requerida anexou aos autos (id. 11451863), 

comprovante de deposito. Isso posto e considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, ausente qualquer impedimento ou 

ilegalidade no avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que 

produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - 

e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 

487, III, “b”. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do (a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 27 de abril de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDUCREIA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000322-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VANDUCREIA SILVA DE 

PAULA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por VANDUCREIA SILVA DE PAULA em face de BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez 

que, não possui débitos junto a requerida. Diante dos transtornos 

vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende a regularidade 

na prestação de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita praticada. Como prova de suas 

alegações, acosta aos autos contrato contendo assinatura e dados 

pessoais da autora (id. 11225420), pugnando pela condenação em 

litigância de má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na 

inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela 

defesa, notadamente, pelo contrato anexado a contestação, devidamente 

assinado pela reclamante, comprovando a relação contratual entre as 

partes. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não vislumbro 

qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte consumidora. Embora a promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Desse modo, com lastro nas provas 
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produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 4% e honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor dado à causa, bem como 

nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 27 de abril de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VANDUCREIA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000322-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: VANDUCREIA SILVA DE 

PAULA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por VANDUCREIA SILVA DE PAULA em face de BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados 

nº161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Rejeito a preliminar alegada na 

peça de bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

A vedação de produção de prova pericial no âmbito dos Juizados não 

significa que as partes não possam trazer laudos ou outras provas 

idôneas, hábeis a demonstrar suas alegações. No caso em exame, 

verifico que as provas produzidas no processo são suficientemente aptas 

a formar o convencimento, porque se trata de matéria fática e as questões 

técnicas não terem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica 

é prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, já que não 

há dúvida que a parte autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que 

entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem 

como dada a resistência à pretensão e a adequação da via eleita. Este se 

traduz pela não espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão 

autoral, aliada à necessidade do provimento jurisdicional para solução do 

litígio - composto do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que está possui 

interesse processual. Passo a análise do mérito. Incumbe à ré provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. O 

que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

autora sustenta que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez 

que, não possui débitos junto a requerida. Diante dos transtornos 

vivenciados, busca a Tutela Jurisdicional como garantia de seus direitos. 

Por outro lado, a parte Reclamada em contestação defende a regularidade 

na prestação de seus serviços, ausência do dever de indenizar em razão 

da inocorrência de conduta ilícita praticada. Como prova de suas 

alegações, acosta aos autos contrato contendo assinatura e dados 

pessoais da autora (id. 11225420), pugnando pela condenação em 

litigância de má-fé, bem como, pela improcedência dos pedidos insertos na 

inicial. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Não vislumbro 

elementos nos autos que levem à configuração do ato ilícito por parte da 

empresa reclamada. Pelo contrário, observo que o acervo probatório 

existente nos autos é apto a corroborar com as alegações aduzidas pela 

defesa, notadamente, pelo contrato anexado a contestação, devidamente 

assinado pela reclamante, comprovando a relação contratual entre as 

partes. Ao lado disso, no que concerne aos danos morais, não vislumbro 

qualquer indício de prova que demonstre ofensa aos direitos da 

personalidade da parte consumidora. Embora a promovente alegue 

ferimento às normas do direito do consumidor, não há provas suficientes 

para a procedência da lide, portanto, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe ao presente caso. Desse modo, com lastro nas provas 

produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, condeno a reclamante ao pagamento 

de multa de 4% e honorários de 10%, ambos sobre o valor da causa, 

consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Na forma da fundamentação supra, CONDENO a parte reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 4% (quatro por cento) sobre o valor dado à causa, bem como 

nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez 

por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada. Sem 

despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias 

do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 27 de abril de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51325 Nr: 357-60.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizeti Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alésio Santos do Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - Ante o exposto, com fundamento nos artigos 55 e 58 do Código de 

Processo Civil, RECONHEÇO a conexão desta demanda com a Ação de 

Usucapião Extraordinário registradas sob o Código 50984 e Número Único 

216-41.2016.811.0026. Por consequência, DETERMINO o 

apensamento.Considerando a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, NOMEIO como defensor(a) dativo(a) do(s) réu(s) o(a) 

advogado(a) Drª. JENNIFER SANTANA ROCHA DOURADO (OAB 23618/O) 

para atuar em favor dos interesses do requerido, cuja verba honorária 

será fixada em momento oportuno.DEIXO de designar nova audiência de 

conciliação porque infrutífera nos autos acima mencionados.INTIMEM-SE 

os patronos dos litigantes, devendo a advogada nomeada ser intimada 

pessoalmente.Desde já, DETERMINO a intimação do requerido para, 

querendo, apresentar resposta/defesa, sob pena de, não o fazendo, 

presumir aceitos como verdadeiros os fatos apresentados na petição 

inicial (artigo 344 do CPC e artigo 7º da Lei n. 5.478/1968);Em seguida, 

INTIME-SE o requerente para, querendo, impugna-la.Preclusa a via 

recursal, CERTIFIQUE-SE e APENSE-SE nos termos em que foi 

determinado.Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56430 Nr: 112-15.2017.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MIRANDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilce Lourdes Di Domênico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 VISTOS...

I. INTIME-SE o representante do Ministério Público para que, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugne a contestação e os documentos a ela 

agregados.

II. Em seguida, INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

III. Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17481 Nr: 189-39.2008.811.0026

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delina Celestina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação a concessão da 

justiça gratuita, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e 

consequentemente REVOGO a justiça gratuita concedida (fl. 27) a parte 

impugnada/embargante no processo n. 178-10.2008.811.0026 – Código 

16563.Custas do incidente pelo sucumbente.Traslade cópia desta decisão 

para o processo de Código 16563.Sem prejuízo, PROCEDA-SE com as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos, para 

inserir o nome do novel advogado do impugnante, qual seja, Dr. MAURO 

PAULO GALERA MARI, conforme procuração as fls. 51/54. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes, 

certificando-se no feito principal.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Arenápolis/MT, 26 de abril de 2018.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41109 Nr: 1194-57.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Romero Atsuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Severino da Silva - 

OAB:12747/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inaugural, em conformidade 

com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, e CONSOLIDO nas mãos do 

autor a posse e domínio plenos e exclusivos do bem indicado na exordial, 

ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial da 

coisa (art. 2º, Decreto-Lei nº 911/1969).22. CONDENO o requerido ao 

pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa.23. Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE os autos, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.24. DECLARO esta sentença publicada com 

a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.Arenápolis/MT, 

26 de abril de 2018.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18139 Nr: 41-91.2009.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin Duarte de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT-657/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

RELATÓRIO: Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com ajuizada 

por BANCO BRADESCO S.A em face de KEVIN DUARTE DE PAULA, 

ambos já qualificados.

Entrementes, foi determinado à intimação da parte autora para que, no 

prazo de 10 dias, procedesse ao regular andamento do feito, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito – fl. 58.

Devidamente intimado via DJe, o requerente deixou transcorrer o prazo in 

albis – fl. 60.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 

dias, quedou-se inerte.

Diante disso, considerando que o requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Custas, se houver, pela parte autora.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 
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Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43576 Nr: 1793-59.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço Sobrinho, Analia da Costa Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I - RELATÓRIO. Cuida-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito com 

o pedido de indenização por danos morais com pedido liminar por JOSÉ 

LOURENÇO SOBRINHO em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MT, todos já qualificados.

 Não obstante, à fl. 104 o requerente informou que não tem interesse em 

prosseguir com a ação, pugnando pela extinção do feito sem julgamento 

do mérito. Isso porque as partes firmaram acordo na ação de execução de 

código 40134, sendo este homologado em 25.09.2015.

 II - FUNDAMENTAÇÃO. Em que pese o requerido tenha sido intimado para 

manifestar quanto ao pedido de desistência, entendo que, alegando o 

requerente desinteresse no prosseguimento da ação, verifico tratar-se de 

possibilidade unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, 

da disposição do VIII, do art. 485 do CPC.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Custas, se houver, pela parte autora.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55248 Nr: 2809-43.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS, WSdS, SDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE AZEVEDO - 

OAB:21079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19164/O

 4. Ante o exposto e considerando pedido de julgamento antecipado da lide 

feito pela parte autora, com fundamento no art. 487, inciso I, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Sem custas processuais e 

sem condenação em honorários advocatícios posto que o feito tramite sob 

os benefícios da justiça gratuita.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE 

os autos com as baixas e anotações necessárias.DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18464 Nr: 373-58.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romana da Mota Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT, Nicole Romeiro Taveiros - OAB:MAT. 

1.243.345

 VISTOS.

 I. DEFIRO o pedido de fl. 157, razão pela qual, DETERMINO expeça-se 

ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 

60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com 

valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as partes do teor do ofício 

requisitório.

Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 

do TRF1, Resolução n. 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da 

Justiça Federal, Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 2011, do 

Conselho da Justiça Federal), e considerando o disposto na Resolução 

168/2011 do Conselho de Justiça Federal.

II - Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 100, CF e art. 535, §3º, I, CPC).

IV - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 16563 Nr: 178-10.2008.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delina Celestina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Italo Domicio Borba - 

OAB:5.208/MT

 Vistos...

I. De início, ante o falecimento do patrono do embargado, INTIME-O 

pessoalmente para que constitua novo patrono, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

II. CUMPRA-SE conforme determinado sentença proferida nos autos em 

apenso – Código 17481.

III. Em seguida, considerando que foi revogado a justiça gratuita concedida 

a embargante, DETERMINO a intimação da parte autora para que recolha, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as custas e a taxas judiciárias, conforme o 

valor da causa, sob pena de extinção da demanda.

IV. Recolhida as custas, CERTIFIQUE-SE o Distribuidor/Contador Judicial, 

no prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas 

judiciárias foram recolhidas adequadamente.

V. Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59880 Nr: 2305-03.2017.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de presentes Arenápolis LTDA ME, Maria 

Edicelma Santos Rodrigues, Josiel Rodrigues dos Santos, Edna Rodrigues 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta forma, determino a intimação do embargante para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, emende a peça inicial retificando o valor da causa, 

que deverá corresponder ao valor da execução, recolhendo as custas 

processuais complementares, bem como para declarar o valor que 

entende devido, juntando memória de cálculo, sob pena do cancelamento 

da distribuição ou, ainda, a rejeição da matéria concernente a excesso de 

execução nos termos do art. 917, § 4º, II, do CPC.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.As providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 639 de 846



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56884 Nr: 405-82.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nubia Aparecida Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Caumo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Daniallen do Amaral 

Gomes - OAB:MT/18.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos [...] .INTIMEM-SE as partes para que digam, no prazo acima 

concedido, se pretende produzir novas provas, momento em que deverá 

especificá-las e arrolá-las, se for o caso.Em se tratando de prova oral e 

testemunhal, consigno que as partes deverão depositar o rol em cartório, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso 

das prerrogativas do §2º do artigo 455, CPC.Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo.Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64703 Nr: 4880-81.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdSA-, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 Em cumprimento a decisão de fls. 136/137, INTIMA-SE o Denunciado, na 

pessoa de seu causídico constituído, via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentar memorias escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67480 Nr: 1326-07.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Akemi Nakamura - 

OAB:48509 PR, Nathalia Kowalski - OAB:44056-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, RECOLHER OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A FIM DE QUE SE DÊ 

CUMPRIMENTO A LIMINAR CONCEDIDA BEM COMO SE CUMPRA A 

CITAÇÃO DO REQUERIDO

SALIENTO QUE OS VALORES DEVIDOS DEVERÃO SER PAGOS 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DE GUIA A SER EMITIDA JUNTO AO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES 

(WWW.TJMT.JUS.BR) NO LINK DE EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA, 

DEVENDO, AO FIM, ENCAMINHAR O COMPROVANTE DO DEPÓSITO POR 

INTERMÉDIO PETIÇÃO NOS AUTOS RESPECTIVOS.

POR FIM, ACRESCENTO QUE DEVERÁ SER RECOLHIDO OS VALORES 

REFERENTES À 06 (SEIS) ATOS NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42397 Nr: 426-97.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Citibank S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha Maria Canavarro Souza Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Passos Melhado Cochi - 

OAB:SP/187329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da Certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 33, nos termos do 

art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, para, no prazo de 10 dias, requerer 

o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-53.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILEIDE APARECIDA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000216-53.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/07/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 02/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000217-38.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/07/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 02/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-23.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSENIL MARIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000218-23.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/07/2018 Hora: 09:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 02/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BARREIRO MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000219-08.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/07/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 
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da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 02/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-90.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000220-90.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/07/2018 Hora: 10:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 02/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-75.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FURTON SMITH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000221-75.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 12/07/2018 Hora: 10:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 02/05/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-45.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000180-45.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência do retorno dos autos da 2ª Instância, bem 

como requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Arenápolis, 02/05/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-45.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000180-45.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para ciência do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Arenápolis, 

02/05/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 16636 Nr: 249-12.2008.811.0026

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Inácio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kepler Weber Inox Ltda, CÉSAR CLEMENTE DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT, SOLON LIMA DE QUADROS - OAB:47676/RS, TELMO DE 

SOUZA - OAB:13124/RS

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo os patronos das partes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do cálculo 

apresentado pelo Contador Judicial à fl. 192.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 07/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO o teor da Seção 02, Art. 17 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro 

Judicial,

CONSIDERANDO o teor da Seção 02, Art. 18 Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro 

Judicial,

CONSIDERANDO o teor do Capitulo II, Art. 13 Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro 

Extrajudicial,

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a realização de Correição Ordinária na Cadeia 

Pública, Delegacia de Polícia Judiciária Civil, Cartórios Extrajudiciais;

Art. 2º - DETERMINAR a realização de inventário processual no Foro 

Judicial desta Comarca;

Art. 3º - DESIGNAR para o dia 07 de maio de 2018 a partir das 08 horas a 

realização de correição judicial no Cartório do 2º Ofício de Aripuanã/MT;

Art. 4º - DESIGNAR para o dia 07 de maio de 2018 a partir das 13h30min a 

realização de correição judicial no Cartório do 1º Ofício de Aripuanã/MT;

Art. 5º - DESIGNAR para o dia 14 de maio de 2018 a partir das 8 horas a 

realização de correição judicial na Cadeia Pública de Aripuanã;

Art. 6º - DESIGNAR para o dia 14 de maio de 2018 a partir das 13h30min a 

realização de correição judicial na Delegacia de Policia Judiciária Civil de 

Aripuanã/MT, devendo os Inquéritos Policiais, Termos Circunstanciados de 

Ocorrência e Atos Infracionais permanecerem no local, sendo remetidos a 

este Juízo somente após serem submetidos à correição;

Art. 7º - DESIGNAR a realização de inventário processual no Foro Judicial 

da Comarca de Aripuanã/MT, a partir de 07 de maio de 2018, com prazo de 

07 (sete) dias, obedecendo ao disposto na Seção 02, Art. 18 e seguintes 

da CNGC – Foro Judicial;

Art. 8º - DESIGNAR os seguintes servidores: Carlos Alexandre Tiemann, 

Gestor Geral de 1ª Entrância, Géssica Magalhães Lima, Assessora de 

Gabinete I e Sônia Aparecida Ortega Guerino, Assessora de Gabinete II, 

para secretariar os trabalhos correicionais do Foro Extrajudicial, Cadeia 

Pública de Aripuanã e Delegacia Judiciária de Polícia Civil;

Art. 9º - DESIGNAR as seguintes servidoras: Analice Köhler de Almeida, 

Gestora Judiciária, Laura Azevedo dos Santos, Gestora Administrativa 03, 

para secretariar a realização do inventário processual no Foro Judicial 

desta Comarca;

Art. 10º - CONVIDAR as autoridades legalmente constituídas, o 

Representante do Ministério Público, Defensoria Pública, Advogados, 

Serventuários e Público em Geral, a apresentarem reclamações quanto a 

eventuais irregularidades nos serviços relativos à Justiça, pertinentes a 

este Juízo, no Fórum local, em horário de expediente.

Publique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.
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Aripuanã-MT, 02 de maio de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 08/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.007/2012, de 29 de outubro de 2012, 

que institui o Feriado Municipal no dia 31 de outubro em razão desta data 

comemorativa ao Dia do Evangélico.

RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER o expediente no Foro Judicial e Extrajudicial desta 

Comarca, no dia 31 de outubro de 2018 (quarta-feira), em louvação ao Dia 

do Evangélico.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 31 de outubro de 2018, para o primeiro dia útil 

subsequente.

NOTIFIQUEM-SE os representantes do Ministério Público, OAB/MT e os 

Oficiais do Cartório do 1º e 2º Ofício da Comarca de Aripuanã/MT.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente 

do Egrégio Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 Aripuanã/MT, 02 de maio de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 66045 Nr: 1189-67.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc. A princípio, homologo a desistência das oitivas das 

testemunhas Lilian Regina da Silva e Sidney Maciel da Silva pelas partes.

No mais, designo audiência em continuação para o dia 29 de agosto de 

2018, às 16h00min para a oitiva da testemunha José Paulo Nunes da Silva 

e da vítima Walas Ramos Martins. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para 

que o Ministério Público indique o endereço atualizado da vítima. 

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Juína – MT, para a 

oitava da testemunha Francisco de Carvalho Preza. Intime-se o defensor 

nomeado. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75512 Nr: 1834-58.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAD&CMD, CAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para realização de audiência una de conciliação, instrução e julgamento 

designo o dia 30 de agosto de 2018, às 14h.Justifico a data em razão da 

lotada pauta de audiências deste juízo.Cite-se o requerido, para 

comparecer ao ato acompanhado de advogado e de suas testemunhas 

(artigo 8º da Lei 5.478/68), consignando-se que sua ausência importará 

em revelia e confissão (segunda parte do artigo 7º do citado diploma 

legal). Outrossim, na eventualidade de não-composição, poderá oferecer 

na referida audiência defesa oral ou escrita, podendo, ainda, produzir 

provas documentais, sob risco de preclusão.Intime-se o requerente para 

que compareça à audiência acima designada, acompanhado de suas 

testemunhas, cientificando-o que sua ausência importará em extinção e 

arquivamento do processo.Nessa mesma solenidade, poderão ser ouvidas 

as testemunhas que acompanharem as partes e, à vista dos pontos 

controvertidos, passar-se-ão à apreciação de questões processuais 

porventura existentes e à deliberação acerca das provas que ainda se 

mostrem necessárias.Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Diligências necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37022 Nr: 1716-97.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONIQUE SIELI TACADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANO JOSE DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 1716-97.2009.811.0088, Protocolo 

37022, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67620 Nr: 2367-51.2017.811.0088

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E 

PREFEITURAS MUNICIPAIS - CSPM, FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE 

SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE 

VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS E PREFEITURAS MUNICIPAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO –, FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DE SERVIDORES 

PÚBLICOS FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOA 

VENTURA - OAB:3.565-B

 Certifico e dou fé, que as contestações apresentadas pelos seguintes 

requeridos: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de 

Mato Grosso –FESSP/MT, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público 

de Mato Grosso – SINTEP-MT e Confederação dos Servidores Públicos do 

Brasil – CSPB, nas ref. 14, 16 e 18 respectivamente, são tempestiva, isto 

exposto intimo a parte autora para impugna-las. Certifico ainda que os 

Requeridos, Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários 

Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e 

Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT, Sindicato 

dos Médicos do Estado de Mato Grosso, Sindicato dos Servidores 

Públicos do Município de Aripuanã – SISPUMA, e Federação Nacional das 

Entidades de Servidores Público Federais – FNESPF, devidamente 

intimados não apresentaram contestação, certifico ainda que as cartas de 

citação das Requeridas, Confederação Nacional dos Servidores Públicos 

Municipais e Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial do Estado 

de Mato Grosso, retornaram sem que as mesmas fossem encontradas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62760 Nr: 2445-79.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Nocente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, CASO QUEIRAM, SE MANIFESTEM 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL DE REF. 67, NO PRAZO LEGAL.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59518 Nr: 318-71.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SOARES DA COSTA, ELVIS 

GUEBARRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELVIS GUEBARRA FERNANDES, Cpf: 

03360420195, Rg: 20036175, Filiação: Maria Aparecida Guebara 

Fernandes e Adilson do Carmo Fernandes, data de nascimento: 

01/07/1990, brasileiro(a), natural de Castanheira-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc. Acolho a cota ministerial de ref. 48.Ante o teor da 

certidão de ref. 32, determino a citação por edital do réu Elvis Guebara 

Fernandes, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, com 

prazo de 15 dias.Decorrido o prazo do edital, não havendo manifestação 

do acusado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.No mais, quanto à 

resposta à acusação apresentada pelo acusado WAGNER SOARES DA 

COSTA por meio da Defensoria Pública (ref.45), verifico que o juízo a ser 

exercido, neste momento, é apenas o de verificar se, na hipótese, 

encontra-se ou não presente alguma das causas de absolvição sumária 

do acusado previstas no artigo 397, do Código de Processo Penal:Art. 

397.Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste 

Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: 

(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).I - a existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 

2008).II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).III - 

que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei 

nº 11.719, de 2008).IV - extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei 

nº 11.719, de 2008).Observe-se que, da análise do referido dispositivo, as 

hipóteses de absolvição sumária devem estar definitivamente 

comprovadas nos autos, vez que a existência das causas excludentes de 

ilicitude e de culpabilidade deve ser manifesta. A atipicidade do crime deve 

ser evidente.Com efeito, somente após toda a instrução processual é que 

se poderá verificar a existência dos elementos objetivo e subjetivo do 

delito.Assim, como não verifico a existência de qualquer causa excludente 

de ilicitude ou culpabilidade, de modo que, ausente qualquer das hipóteses 

do artigo 397 do Código de Processo Penal que possa levar à absolvição 

sumária do acusado, dou prosseguimento ao feito.Designo a data de 29 de 

agosto de 2018, às 15 horas e 30 minutos, para a audiência de Instrução e 

Julgamento, oportunidade em que as testemunhas arroladas 

tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o denunciado 

será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas todas as 

testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, para que 

lhe seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Justifico a data em 

razão da lotada pauta de audiências deste Juízo. Intimem-se o acusado, 

as testemunhas de acusação e defesa e a Defensoria Pública de 

Juara/MT.Ciência ao Ministério Público.Desde já determino a expedição de 

carta precatória para interrogatório do réu e eventuais testemunhas 

residentes em outras Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 27 de abril de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-90.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES HAHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN OAB - MT23207/O (ADVOGADO)

ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN OAB - MT0021918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDERSON CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERIDO)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 21 de agosto de 2018 às 15 horas, na 

sala de audiência do Juizado Especial desta comarca.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 10.2018.DF

O Exmo. Sr. Dr. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz de Direito e Diretor do Foro, 

no uso de suas atribuições legais e na forma da lei.

CONSIDERANDO o contido no Provimento nº 06.2006, da 

Corregedoria-Geral Eleitoral, e no Provimento nº 10.2010, da Corregedoria 

Regional Eleitoral de Mato Grosso;

RESOLVE:

Autorizar o cadastramento, junto à Corregedoria Regional Eleitoral do Mato 

Grosso, do Analista e Gestor Judiciário, matrícula 32830, Alan Jhones de 

Oliveira; da Analista Judiciário, matrícula 14719, Rozangela de Almeida 

Araújo; da Analista Judiciário, matrícula 21786, Gislaine Pereira Alves; e do 

Técnico Judiciário, matrícula 34866, Sidney Pereira, para acesso ao 

Sistema de Informações Eleitorais.SIEL, visando à solicitação, via meio 

eletrônico, de informações constantes do cadastro eleitoral, mediante 

utilização de e-mail institucional e senha pessoal e intransferível, 

observado o sigilo dos dados e a estrita vinculação dos mesmos com as 

atividades funcionais desta Comarca de Brasnorte/MT.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Brasnorte.MT, 02 de maio de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca 

de Brasnorte

Edital

EDITAL 10/2018-DF - torna público o Gabarito Preliminar da prova realizada 

no dia 26 de ABRIL de 2018, em conformidade com o Edital n.º 

001/2018/DF, de 25 de janeiro de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça 

eletrônico nº 10187/2018, de 26 de janeiro de 2018.

* O Edital n° 10/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69662 Nr: 540-32.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora de auto Peças Rondobrás LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSIMAR XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR 
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- OAB:3897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23416 Nr: 1119-92.2009.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Dantas da Silva, Carlito Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no artigo 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato 

JEREMIAS DANTAS DA SILVA, pelo reconhecimento e, via de 

consequência, declaração da prescrição da pretensão executória em 

favor daquele, extinguindo também o presente feito. Ciência ao Ministério 

Público. Após o transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e as anotações de estilo. P. R. I. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário MANDADO/CARTA/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 53816 Nr: 674-98.2014.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303, Shirley Cristiane Gonçalves de Oliveira - OAB:96.419

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Assim, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o art. 13 da Lei n.º 

11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO o processo com 

resolução de mérito, tendo em vista que a pretensão almejada na demanda 

foi atingida no curso do processo. Revogo as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas, ressaltando que a ofendida pode a qualquer 

tempo, se necessário, pleitear novas medidas em seu favor. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as anotações e as 

baixas de estilo, após o devido desapensamento dos autos principais. 

Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 56502 Nr: 478-94.2015.811.0100

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILO BONAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O, MILENA RODRIGUES DA SILVA - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerente apresentou apelação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte requerida para que caso queira apresente Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53545 Nr: 443-71.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elder da Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246, NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO - OAB:11524

 Em suma, inexistindo causas que excluam a ilicitude da conduta do 

acusado, tampouco causas extintivas da punibilidade, e presentes os 

requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, quais sejam a 

materialidade e indícios da autoria delitiva, hei por bem julgar procedente a 

pretensão contida na denúncia para pronunciar o acusado pela autoria na 

prática do aludido delito.Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos 

consta, pronuncio o acusado ELDER DA SILVA DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do no art. 121, § 2.º, incisos I, III e 

IV e no art. 211, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca.P. R. I. 

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta sentença de 

pronúncia como o necessário mandado/carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65635 Nr: 1468-17.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO 

- OAB:24.312/B, TIAGO JOSÉ LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.

Inicialmente, haja vista a notícia de cometimento de crime obtida na oitiva 

da testemunha Isabel da Silva Frazão, DETERMINO o encaminhamento do 

áudio para o Delegado de Polícia Civil/MT atuante nesta Comarca de 

Brasnorte/MT, para as devidas apurações.

DETERMINO a abertura de prazo de 10 dias para que o réu informe nos 

autos se possui interesse em realizar o exame de DNA, com relação a 

filha da Mikaelly.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66206 Nr: 1814-65.2017.811.0100

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDADIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOURA NOGUEIRA - 

OAB:7920, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que apresente impugnação à contestação no 

prazo legal.

Ciente do efeito suspensivo concedido no Recurso de Agravo de 

Instrumento que suspendeu a liminar anteriormente proferida (ref. 46).

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento pelo Egrégio TJMT, a 

fim de se evitar eventuais nulidades processuais.

Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA 

PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO INTERPOSTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - POSTERIOR PROVIMENTO DO AGRAVO CONTRA A 

CONCLUSÃO SENTENCIAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nula a sentença proferida antes do julgamento do agravo de 

instrumento pendente, cuja decisão modificará o curso do processo.

2. O provimento de agravo de instrumento, por força de seu efeito 

devolutivo, torna insubsistentes os atos processuais já praticados 

incompatíveis com o resultado do julgamento dele. (Ap 33837/2010, DES. 
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JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012 – TJMT).

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-27.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000093-27.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

32.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI REQUERIDO: OI S.A 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CLAUDETE BALZ DORNELES 

TOMASI Endereço: Rua Ipiranga, 445, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 22/06/2018 às 12:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-49.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RICARDO RANHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000098-49.2018.8.11.0100 VALOR: 

0,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ANTONIO RICARDO RANHER REQUERIDO: VIVO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: ANTONIO RICARDO RANHER 

Endereço: Rua Colombia, Parque das nações, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 18/05/2018 às 12;00 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42046 Nr: 658-75.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR LUIZETTO SAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDE MARIA LUIZETTO SAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO AUGUSTO FERNANDES 

- OAB:/SP 68286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de diligencia na Zona Rural do Municipio. Região 

Noidorinho Vitória da cidade de Campinápolis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42030 Nr: 642-24.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MARTINS DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO WALTER MINERVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY BARBOSA GARCIA - 

OAB:5612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de diligencia na Zona Rural do Municipio. Região do 

Distrito de São José do Couto da cidade de Campinápolis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42085 Nr: 684-73.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCARG - Associação de Proteção entre os Amigos 

Transportadores de Carga do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO DA COSTA BRITO, MAX KENNEDY 

DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DE PAULA 

MASCARENHAS - OAB:86855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Carta Precatória para realização de audiência de inquirição da 

testemunha descrita à folha 04.

Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 e 

260 do CPC, dessa forma:

Assim, designo a audiência para o dia 18 de junho de 2018, às 15h30min 

(horário de Mato Grosso).

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Intimem-se a testemunha, as partes e seus advogados, no caso de 

advogado constituído.

Conste no mandado de intimação da testemunha a advertência de que o 

não comparecimento, sem motivo justificado, incidirá em condução 

coercitiva, conforme folha 04.

Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se conforme o deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40712 Nr: 1813-50.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO A. PEREIRA-ME, HELIO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de complemento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com o intuito de percorrer 
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o perímetro, proceder com as avaliações dos bens indicados e intimar da 

penhora, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Guia de Complementação de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40669 Nr: 1788-37.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIOMAR ALVES PEREIRA-ME, HELIOMAR 

ALVES PEREIRA, SILMA MELO DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de complemento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com o intuito de percorrer 

o perímetro, proceder com as avaliações dos bens indicados e intimar da 

penhora, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Guia de Complementação de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40711 Nr: 1812-65.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO A. PEREIRA-ME, HELIOMAR ALVES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de complemento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com o intuito de percorrer 

o perímetro, proceder com as avaliações dos bens indicados e intimar da 

penhora, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Guia de Complementação de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37191 Nr: 750-24.2016.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA, PARA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DE 

FOLHAS 45/45, EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36803 Nr: 526-86.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GALVÃO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36735 Nr: 489-59.2016.811.0110

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES SANTANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN, WILLIAM DIAS RIBEIRO, ARNON OSNY 

MENDES LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38771 Nr: 966-48.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 908-16.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41036 Nr: 49-92.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELMA PAULINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR AUTOR PARA MANIFESTAR SOBRE PETIÇÃO DE 94/95, EM 10 

DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30355 Nr: 108-56.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDIOMAR BORGES DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, JAYME PAZETO MEDEIROS - OAB:13.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar interesse na 

continuidade do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32378 Nr: 126-43.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMIRO DUARTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar interesse na 

continuidade do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 528-56.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, intimo a parte 

autora para no prazo de 10 (dez) dias manifestar interesse na 

continuidade do feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42058 Nr: 663-97.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES, MATEUS 

EDUARDO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Intormo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de diligencia no distrito de São José do Couto, na zona 

rural do municipio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42058 Nr: 663-97.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES, MATEUS 

EDUARDO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sendo os requisitos cumulativos, o não preenchimento de um 

acarreta a impossibilidade da concessão da tutela de urgência, portanto, 

INDEFIRO A LIMINAR.I - Cite(m)-se o(s) executado(s) para efetuar(em) a 

entrega voluntária de 41.730,45 sacas de soja, de 60 KG, cada, conforme 

estipulado na CPR nº DN70/2017, no prazo de 15 (quinze) dias, com arrimo 

no art. 806, do CPC, sob pena de aplicação da multa por dia de atraso no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) [art. 806, §1º, do CPC].II - Se o(s) executado(s) não satisfizer(em) a 

obrigação no prazo designado, desde já, determino a busca e apreensão 

dos bens, o que deverá constar no mandado de citação (art. 806, §2°, do 

CPC). III - Se o(s) executado(s) entregar(em) a coisa, será lavrado o termo 

respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a 

execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se 

houver (art. 807, do CPC).IV – Deverá constar no mandado a previsão do 

art. 914 e seguintes.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo.À secretaria, para providências.Campinápolis – MT, 24 de abril de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27162 Nr: 886-94.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DIRCEU DE PAULA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

 Decisão->Determinação.

O requerido descreve que a advogada subscritora da petição de folha 193 

já representou o polo passivo nos presentes autos, conforme folhas 

30/39. Assim, pugna pela regularização processual.

Pois bem.

Com razão o requerido, devendo o feito ser chamado à ordem para 

regularização da representação processual, sob pena de nulidade.

Assim, intime-se a advogada subscritora da petição de folha 193, a fim de 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça a irregularidade referida pelo 

requerido à folha 195.

 Ademais, intime-se o autor, pessoalmente, com o escopo de que 

esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, quem é o advogado que o 

representa nos presentes autos, sob pena de extinção dos feitos sem 

resolução de mérito; o causídico, no prazo de 10 (dez) dias, deverá 

manifestar se tem interesse na produção de demais provas ou no 

julgamento antecipado da lide.

Em seguida, intime-se o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar se tem interesse na produção de demais provas ou no 

julgamento antecipado da lide.

 Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22685 Nr: 245-14.2008.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, IMPROCEDENTE a Impugnação à execução nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 145. 

Isento o impugnante, Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do 

pagamento das custas, na forma da pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado 

do Mato Grosso.Condeno a parte impugnante ao pagamento dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor descrito 

como excesso de execução, qual seja: R$ 5.723,39 (cinco mil, setecentos 

e vinte e três reais e trinta e nove centavos)[fl.145], em consonância com 

o art. 85, §3°, I, do CPC.Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios 
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requisitórios ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria 

para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 107-32.2017.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MANOEL RODRIGUES DA SILVA, 

BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, JOSE RODRIGUES DA SILVA, 

GERALDA RODRIGUES DA SILVA, DIVINA APARECIDA DOS SANTOS, 

BENEDITO RODRIGUES DE ARAÚJO, CÍCERO RODRIGUES DE ARAÚJO, 

SEBASTIANA FILOMENA DE ARAÚJO OLIVEIRA, MARLENE ARAÚJO 

DANTAS, MARLY RODRIGUES DE ARAÚJO, APARECIDA RODRIGUES DE 

ARAÚJO SILVA, NILVA CORREIA DA SILVA, IRIA APARECIDA DE JESUS, 

IVANILDE CORREIA RODRIGUES, SELENITA RODRIGUES DOS SANTOS, 

SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS, ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS 

OLIVEIRA, MAURA CORREIA DA SILVA, MAURO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO JOSE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Constata-se que as partes chegaram a 

um consenso, nesse prisma, sabe-se que a solução consensual da lide é 

o melhor caminho, diante dos ditames do CPC. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação das 

partes e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito sem custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC 

e sem honorários sucumbenciais, devido a consensualidade. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38672 Nr: 906-75.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA MARIA MENDES BEEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Defiro o requerimento do autor, 

determinando a juntada das peças apresentadas pelo INSS, nas quais são 

discriminados os valores relativos ao acordo. Constata-se que as partes 

chegaram a um consenso, nesse prisma, sabe-se que a solução 

consensual da lide é o melhor caminho, diante dos ditames do CPC. Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO 

a transação das partes e, por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, sem custas remanescentes, nos termos do artigo 90, 

§ 3º, do CPC, honorários sucumbenciais nos termos do acordo firmado. 

Intime-se o INSS para implantação do benefício, no prazo de 30 dias, 

conforme referido no acordo à folha 100, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). P. R. I. C.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27248 Nr: 972-65.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIENE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Intimar a parte autora, para no prazo legal, oferecer resposta à 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32907 Nr: 579-38.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEL MATTOS & CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BENTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVIO BENTO DA COSTA, Cpf: 

90081498187, Rg: 4146729, brasileiro(a), Telefone 66 8127 7904. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº 579-38.2014.811.0110 – Código nº 

32907SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Reclamação ajuizada pela 

empresa CEL MATTOS & CIA LTDA ME em face SILVIO BENTO DA 

COSTA, objetivando o recebimento de uma dívida atualizada no importe de 

R$ 6.299,71.As partes compareceram na audiência de conciliação, 

contudo, não houve acordo. Ato contínuo, o reclamado apresentou defesa 

alegando somente que não tinha condições de pagar o débito, mesmo que 

em valor inferior ao cobrado na ação, conforme foi proposto pela parte 

reclamante.É o breve relatório.Da análise dos autos, observa-se que a 

parte autora provou satisfatoriamente a procedência da dívida por meio 

dos documentos acostados a inicial (fls. 17/18), ao passo que resta ao 

Requerido a obrigação de pagar pelas compras efetuadas no 

estabelecimento comercial da promovente, visto que não trouxe aos autos 

quaisquer informações que elidissem a pretensão da parte autora.Dessa 

forma, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte 

autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito e, de outro norte, o 

requerido não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor.Posto isso, opino pela procedência dos pedidos 

instrumentalizados na petição inicial, para condenar o requerido no 

pagamento da quantia de R$ 6.299,71 (seis mil e duzentos e noventa e 

nove reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da 

citação.Com isso, resolvo o mérito da ação, na forma do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil,Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Submeto o presente projeto de sentença ao crivo do MM. Juiz 

Togado para homologação.Jhonatan Silva de OliveiraJuiz LeigoHomologo 

por sentença a decisão do Juiz Leigo, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95 e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução de 

mérito.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Campinápolis, 26 de 

setembro de 2017.Ítalo Osvaldo Alves da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO EDUARDO 

MATTOS DINIZ, digitei.

Campinápolis, 30 de abril de 2018

Wanessa dos Passos Farias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

988/CNGC

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83062 Nr: 388-20.2014.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO TAMANHO, MARCIO LUIS 

ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 388-20.2014(Id. 83062)

Cumprimento de Sentença

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO

Executados: CLODOALDO TAMANHO e MARCIO LUIS ANDERLE

Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença promovida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI 

CELEIRO em desfavor de CLODOALDO TAMANHO e MARCIO LUIS 

ANDERLE.

Às fls. 50/52, as partes anexaram aos autos acordo firmado entre elas, 

requerendo a sua homologação e suspensão do feito até cumprimento do 

acordo.

 DECIDO.

Cuida-se de pedido de HOMOLOGAÇÃO do acordo firmado entre as 

partes, com o pedido de suspensão do feito até seu integral cumprimento 

(fls. 50/52).

As cláusulas da avença estão devidamente regulares, motivo pelo qual 

não verifico empecilho à sua homologação.

Neste instante, cumpre registrar:

(...) No juízo homologatório, caberá ao juiz somente verificar a satisfação 

dos requisitos formais do acordo (capacidade dos sujeitos, disponibilidade 

do objeto e satisfação de eventual forma exigida em lei). Preenchidos os 

pressupostos, cumpre-lhe homologar o acordo (MARINONI, Luiz 

Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 478).

Tendo em vista que as partes fixaram prazo para o cumprimento da 

obrigação, incide o artigo 922 do NCPC, devendo o processo ser 

suspenso e assim perdurar até o término do prazo concedido pela 

Exequente.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo constante às fls. 50/52. 

Considerando que o prazo para o cumprimento do acordo se exauriu em 

21.03.2018, intime-se a parte exequente para informar se houve total 

satisfação do acordo ou requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 2. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran, uma vez que é ônus 

da parte autora fazê-lo.

3. Diligências necessárias.

 Cláudia, 27 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82368 Nr: 1563-83.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SILVA COSTA, MARIA DE LOURDES 

SAMPAIO, Itamar de Souza Oliveira, HELENA MARISA TOSTES FERREIRA, 

CLEIDE FIGUEIRÓ PALHÃO, LEONARDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Eduardo Hintz - 

OAB:MT15857, LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB/MT 2621, MAICON 

SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833, WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:MT/15561

 Autos nº 1563-83.2013(Id. 82368)

Ação Penal.

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Denunciado: JORGE SILVA COSTA e outros.

Vistos.

1. Homologo a desistência da oitiva da testemunha José Ribamar Torres 

Araújo.

2. Oficie-se o 2° Ofício de Sinop, via CEI Anoreg, solicitando certidão de 

óbito do acusado Jorge Silva Costa, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para 

alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

4. Após, conclusos para sentença.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 27 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45605 Nr: 1228-45.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ANTUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Previdelli - 

OAB:MT 6071-A, RODRIGO LACERDA MARTINS - OAB:MT/10.575, 

RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, Simone Besold - 

OAB:17545-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT

 Autos nº 2005/381(Id. 45605)

Execução Por Quantia Certa

Exequente: COLONIZADORA SINOP S/A

Executados: INACIO ANTUNES DOS SANTOS

Vistos.

1. Intime-se o autor para informar a extinção do feito ou seu 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 27 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49844 Nr: 760-76.2008.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIGRINHOS INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA NISHIMOTO 

BRAGA SAVOLDI - OAB:9216-N/MT, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK 

- OAB:5346-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a 

presente ação para o fim de: a) fixar os juros do cheque especial no 

importe de 69,67% a.a, desde a época da contratação; b) fixar o IGP-M 

como índice de correção monetária dos contratos BB Vendor e BB Giro 

Rápido Crédito Fixo; c) afastar os encargos moratórios, deixando somente 

a cobrança da comissão de permanência em todos os contratos, 

reconhecendo-se abusividade na relação contratual; d) (...) e) fixar como 

parâmetro em sede revisional saldo devedor em 19.10.2006 no tocante ao 

cheque especial R$ 13.819,88; saldo devedor em 19.10.2006 no tocante 

ao capital de giro o valor de R$ 26.268,98; saldo devedor em 19.10.2006 

referente à operação 118003609, saldo devedor de R$ 247.038,52.Ante a 

sucumbência recíproca das partes, condeno as partes ao pagamento das 

custas processuais, de forma pro rata.Com relação aos honorários 

advocatícios, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelos patronos das partes, o tempo de tramitação da demanda, o 

local de prestação do serviço, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, por se tratar de 

causa cujo proveito econômico não poderia ser estimado neste momento 

processual, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ou 

seja, deve o Requerente pagar tal percentual dos honorários ao advogado 

do Requerido e vice-versa, em razão da sucumbência recíproca.No 

tocante aos honorários periciais, determino que cada parte efetue o 

pagamento de 50% do valor homologado por este Juízo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Com os depósitos, expeça-se alvará de levantamento em 

favor da perita nomeada em igual prazo.(...) .Cláudia, 27 de abril de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82858 Nr: 201-12.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINA DE MORAES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, Consultório Biamed, localizado na Rua Campos Sales, nº 1317, 

Bairro Centro, Cláudia/MT, dia 22/05/2018, às 18:45hs, perita nomeada 

Dra. Silvia Mariza Togo Albertini.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90747 Nr: 975-71.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DOREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, Consultório Biamed, localizado na Rua Campos Sales, nº 1317, 

Bairro Centro, Cláudia/MT, dia 15/05/2018, às 18:45hs, perita nomeada 

Dra. Silvia Mariza Togo Albertini.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90845 Nr: 1023-30.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIOVETE LEMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:MT12.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, Consultório Biamed, localizado na Rua Campos Sales, nº 1317, 

Bairro Centro, Cláudia/MT, dia 29/05/2018, às 18:45hs, perita nomeada 

Dra. Silvia Mariza Togo Albertini.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89318 Nr: 341-75.2016.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS, MDSSDC, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:19187/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114

 Autos Virtuais (Id. 89318)Medida cautelar de busca e apreensão de 

menorVistos.1. (...) Da mesma forma restou afastado o perigo na demora 

já que nenhum direito do infante em comento foi violado, e, ressalta-se, 

que os direitos a alimentação, saúde, educação, a dignidade, ao respeito, 

a convivência familiar e comunitária estão sendo garantidos pelos seus 

avós. Diante disso, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança 

INDEFIRO o pedido liminar de busca e apreensão.Há de se destacar que a 

presente medida tem caráter provisório e precário, podendo ser alterada a 

qualquer tempo. 2. Considerando o teor do relatório psicossocial feito com 

os avós paternos e com o menor, necessário se faz uma maior 

aproximação entre mãe e filho, já que é de conhecimento deste Juízo que 

por inúmeras vezes a autora buscou notícias sobre o processo, se 

desesperando na secretaria do fórum, irrompendo em lágrimas ante a 

ausência do filho que, por conta de adversidades da vida, o entregou de 

boa fé aos cuidados dos avós paternos, que se negaram a entregá-lo 

posteriormente. Ante as premissas estatuídas pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente, em especial o direito à convivência familiar, determino que 

a parte Autora faça visitas ao menor, de acordo com suas possibilidades, 

devendo os avós paternos se absterem de colocar embaraços nessa 

aproximação, assim como o genitor da criança. Deverão também os avós 

ofertarem contato do menor com a mãe, por meio de telefonemas.Caso a 

autora encontre dificuldades nesta aproximação, deverá comunicar este 

Juízo para tomada de decisão.3. Cite-se a parte requerida, deprecando-se 

o ato para aqueles que residirem fora da Comarca, para querendo, 

responder à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser 

observado o endereço dos avós conforme Referência 41. Também, 

intime-se-os da presente decisão.4. Ciência ao Ministério Público e 

Defensoria Pública.5. Intimem-se.6. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90963 Nr: 317-87.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIGRINHOS INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS 

LTDA, ELOI DOMINGOS BACHINSKI, IVANI ORLANDI, ARLETE MARIA 

ORLANDI, NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI, LENOIR FELIPE BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC, CACIANO RICARDO DE DAVID - OAB:20.767, ELISIANE 

CORRÊA D'AGOSTINI - OAB:OAB/SC 17.315, FRANCINE MARA 

FACHINELLO - OAB:OAB/SC 32.724, LEILA REGINA VIEIRA DE SOUZA 

DE DAVID - OAB:OAB/SC 11.347, MARISTELA INÊS RABUSKE - 

OAB:OAB/SC 9.431, RAFAEL FERNANDO ZANELLA - OAB:21492, TAÍS 

DOS SANTOS DE BONA - OAB:OAB/SC 22.870, TANIA MARIA 

MARCOLAN BABITZ - OAB:13.318

 Vistos.

1. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 

código 49844 em apenso.

2. Após, intime-se a parte autora para apresentar cálculo de acordo com a 

decisão proferida naqueles autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96844 Nr: 1700-26.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96846 Nr: 1701-11.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE ALMEIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 
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OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96860 Nr: 1705-48.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96893 Nr: 1722-84.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLAINE OLIVEIRA PEREIRA MOESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96936 Nr: 1740-08.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96937 Nr: 1741-90.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96842 Nr: 1699-41.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA BORGES ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99082 Nr: 2852-12.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99427 Nr: 3020-14.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTERCIR FIDELIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 54546 Nr: 6-95.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEMARI MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE DEMARCHI, NILZA RIBEIRO DE 

ARAUJO OKADA, JOSINO RIBEIRO DE ARAUJO, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, Renato L. Roncon - OAB:OAB/MT 11465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B, Márcio Ronaldo de Deus da Silva - 

OAB:13171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO - OAB:MT 

15560

 Autos n. 6-95.2012.811.0101 (Id. 54546)

Ação de manutenção de posse

Requerente: MADEMARI MADEIRAS LTDA

Requerido: ROQUE DE MARCHI e outros.

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte autora para manifestar se tem interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem conclusos.

 De Sinop/MT para Cláudia/MT, 26 de abril de 2018.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95583 Nr: 1069-82.2017.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 
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OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de: a) 

DECRETAR, por sentença, o divórcio do casal SUELI PORFIRO RAMOS e 

CARLOS ALEXANDRE CHEPITOSKI, julgando dissolvida a sociedade 

conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso IV, CC); b) CONCEDER A 

GUARDA definitiva das menores MARIANY LOHANY RAMOS CHEPITOSKI 

e MILENY HAVANY RAMOS CHEPITOSKI a Requerente SUELI PORFIRO 

RAMOS, a teor do artigo 33, § 2º, do ECA, a fim de regularizar a situação 

fática. Expeça-se o Termo de Guarda; c) CONDENAR o Requerido ao 

pagamento de alimentos em prol das filhas do casal, no importe de 50% do 

salário mínimo nacional, vigente nesta data, confirmando a liminar proferida 

às fls. 18/19.Consigno, ainda, que aludida importância deverá ser 

depositada, mensalmente, em conta bancária a ser indicada pela parte 

Autora, ou ser paga diretamente a ela, mediante recibo. Além disso, o 

pagamento deverá ocorrer até o 15º dia subseqüente ao mês 

vencido.Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios em favor do advogado da parte Autora, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

mandado de averbação ao Ofício do Registro Civil, passando a cônjuge 

virago a usar o nome de solteira: SUELI PORFIRO RAMOS.P.R.I.Ciência ao 

Ministério Público.Após, obedecidas às formalidades da CNGC, 

arquivem-se.Cláudia, 30 de abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53807 Nr: 390-92.2011.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VESPASIANO JOSÉ ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Primeiramente, acolho a justificativa apresentada pela advogada 

nomeada e revogo sua nomeação. Em razão de sua atuação como 

defensora da parte Autora, CONDENO o Estado de Mato Grosso no 

pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo de 02 URH, qual 

seja, o valor de R$ 1.760,10 (um mil, setecentos e sessenta reais e dez 

centavos) da Tabela de Honorários da OAB/MT à defensora nomeada, 

Dra. TANIA MARA ROSA FINGER. Expeça-se certidão, nos termos do 

Provimento n. 09/2007 da CGJ.2. Para a defesa do autor, nomeio o Dr. 

Jackson Sokolovski Alves, sob a fé de seu grau. (...) Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53672 Nr: 256-65.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSANIA LUCIMAR CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do § 5º, do artigo 838, do Código de Processo Civil, 

formalize por termo a penhora do bem indicado à fl. 63, intimando-se o 

executado, bem como sua esposa, se casado for, constituindo-se 

depositário do bem.

2. Após, cumpra o exeqüente conforme determina o artigo 837, do mesmo 

codex.

3. Cumpridas referidas determinações, expeça-se mandado de avaliação 

e intimem-se as partes para manifestar-se acerca da mesma, no prazo de 

15 (quinze) dias.

4. Em seguida, conclusos para ulteriores deliberações ou para início dos 

atos de expropriação do bem.

5. Intimem-se.

6. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53808 Nr: 391-77.2011.811.0101

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VESPASIANO JOSÉ ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O, TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Primeiramente, acolho a justificativa apresentada pela advogada 

nomeada e revogo sua nomeação. Em razão de sua atuação como 

defensora da parte Autora, CONDENO o Estado de Mato Grosso no 

pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo de 02 URH, qual 

seja, o valor de R$ 1.760,10 (um mil, setecentos e sessenta reais e dez 

centavos) da Tabela de Honorários da OAB/MT à defensora nomeada, 

Dra. TANIA MARA ROSA FINGER. Expeça-se certidão, nos termos do 

Provimento n. 09/2007 da CGJ.

2. Para a defesa do autor, nomeio o Dr. Jackson Sokolovski Alves, sob a 

fé de seu grau. Intime-se-o da presente nomeação bem como para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Em consulta ao sistema Renajud, verifiquei que o Detran não deu 

cumprimento ao ofício de fl. 38, razão pela qual inseri no sistema nesta 

data a restrição de circulação, conforme extrato em anexo.

4. Diligências necessárias.

5. Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100649 Nr: 218-09.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO OLEGÁRIO DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP, 

Daiane Seganfredo, NELSON EXPEDITO SEGANFREDO, SALETE LUCIA 

SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/MT 16.691/A

 Vistos. 1. (...) 2. Recebo os embargos sem atribuição de efeito 

suspensivo à execução, tendo em vista a ausência dos requisitos 

necessários, dentre eles, os requisitos para a concessão da tutela 

provisória: perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação. (...) 

Acerca dos demais pedidos feitos na exordial, manifestarei após a 

instalação do contraditório. 3. Intime-se a parte embargada para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, I, 

CPC). 4. Se com a resposta forem apresentados documentos, intime-se o 

embargante para sobre eles se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso contrário, voltem conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101253 Nr: 538-59.2018.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto de Molas e Serviços Simon Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:OAB/MT 13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro por ora os benefícios da Justiça Gratuita.

2. Acolho as razões expostas pela Embargante no que tange à 

tempestividade dos embargos.

3. Determino o apensamento do presente feito aos autos principais nº 

1247- 80.2007.811.0101 (código 48732), devendo constar no Sistema 

Apolo lembrete acerca do apensamento, eis que o presente feito é virtual 

e aquele é físico.

4. Tendo em vista que os embargos estão tempestivos e que o feito está 
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garantido através da penhora on line realizada nos autos principais, 

RECEBO os embargos à execução, com efeito suspensivo.

5. Intime-se a embargada para impugnar os embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

6. Com a impugnação, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90737 Nr: 970-49.2016.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE MIRIÃ DE JESUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - OAB:8212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do requerente, para 

manifestar-se acerca da certidão negativa (referência 11), devendo 

informar o atual endereço da parte requerida para fins de citação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 89051 Nr: 191-94.2016.811.0101

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDRA NUNES DE ANDRADE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO NUNES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Iori - OAB:OAB-MT 7.865

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, e, por conseguinte, a) DECRETO, por sentença, o divórcio do casal 

ESDRA NUNES DE ANDRADE MELO e ARNALDO NUNES DE MELO, 

julgando dissolvida a sociedade conjugal existente entre ambos (art. 

1.571, inciso IV, CC); b) CONCEDO a guarda do filho Fábio à requerente, e; 

c) CONDENO o requerido a pagar alimentos aos filhos o importe de um 

salário mínimo mensal, que nesta data perfaz o valor de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), acrescido de 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias, mediante comprovação, até o dia 10 

(dez) de cada mês.(...) .P.R.I.Após, obedecidas às formalidades da CNGC, 

arquivem-se.Cláudia, 30 de abril de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53693 Nr: 276-56.2011.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO FLORES JORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Felix da Silva - 

OAB:13039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação do advogado da parte exequente 

para manifestar-se acerca da carta de intimação negativa devolvida com 

motivo "mudou-se", requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Caso venha a requerer a intimação por carta precatória, deverá 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81823 Nr: 1003-44.2013.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCÉLIA FABRI PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON LUIZ PRESOTTO, JORGE ANTONIO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:MT/13.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da requerente, para 

manifestar-se acerca das cartas de intimação devolvidas por duas vezes, 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 53319 Nr: 1301-41.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENILSON ANTONIO DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINA SASSI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Ronaldo de Deus da 

Silva - OAB:13171

 Autos n. 1301-41.2010.811.0101 (Id. 53319)

Ação de reclamação

Reclamante: EDENILSON ANTONIO DE OLIVEIRA

Reclamado: NATALINA SASSI

 Vistos etc.

1. Ciente do acórdão de fls. 119-verso que proveu o recurso e anulou a 

sentença proferida nos autos.

2. Haja vista a natureza da demanda ora em apreço bem como o teor do 

artigo 334 do Código de Processo Civil e a necessidade de não 

sobrecarregar a pauta de audiências deste juízo, determino a intimação 

das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem se existe 

interesse na realização da audiência preliminar, especificamente no que 

toca à possibilidade concreta do alcance da conciliação.

3. Intimem-se as partes para, no mesmo prazo, especificarem as provas 

que efetivamente pretendem produzir, justificando sua relevância para o 

deslinde da demanda, sob pena de indeferimento.

4. Cumpra-se.

 De Sinop/MT para Cláudia/MT, 26 de abril de 2018.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-33.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DUTRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de 

tutela antecipada de urgência formulada por CLÁUDIA DUTRA DE 

CASTILHO em face de COOPEAI – Cooperativa de Profissionais de 

Educação, onde se pretende a reintegração ao cargo de cooperada até 

ser oportunizada a ampla defesa à autora, eis que alegou que foi excluída 

pela Requerida ante a não aprovação da prestação de contas. Durante o 

transcorrer processual, a Requerida noticiou aos autos o desligamento da 

Autora. Diante disso, entendo que houve perda parcial do objeto do 

presente feito, eis que foi concedida tutela antecipada, determinando a 

reintegração aos quadros da cooperativa até que lhe seja oportunizado o 

direito ao contraditório e a ampla defesa da reprovação da prestação de 

contas apresentada. A decisão foi cumprida parcialmente, segundo 

consta o termo de reintegração, mas não há documentos nos autos 

demonstrando a realização de nova assembleia. Ora, se a Autora não 
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deseja mais participar do quadro de associados, a tutela antecipada 

perdeu o efeito e por conseguinte, o pedido de reingresso como 

professora até a realização de nova assembleia para possibilitar a defesa 

daquela. Diante disso, a meu ver, entendo que o feito deve prosseguir 

apenas no tocante ao pedido de dano moral, sendo necessária a 

realização de prova testemunhal para tal fim, atrelada às provas 

documentais já constantes nos autos. Assim, REVOGO a decisão liminar 

concedida no evento ID. 9217588, de 02.08.2017 e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de abril de 2018, às 15:00 horas. 2. 

Ficam as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob 

pena de arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até 

três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que 

entenderem necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem 

consigo as testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Int. 

4. Diligências necessárias. Cláudia, 17 de janeiro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-33.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DUTRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

 

Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais com pedido de 

tutela antecipada de urgência formulada por CLÁUDIA DUTRA DE 

CASTILHO em face de COOPEAI – Cooperativa de Profissionais de 

Educação, onde se pretende a reintegração ao cargo de cooperada até 

ser oportunizada a ampla defesa à autora, eis que alegou que foi excluída 

pela Requerida ante a não aprovação da prestação de contas. Durante o 

transcorrer processual, a Requerida noticiou aos autos o desligamento da 

Autora. Diante disso, entendo que houve perda parcial do objeto do 

presente feito, eis que foi concedida tutela antecipada, determinando a 

reintegração aos quadros da cooperativa até que lhe seja oportunizado o 

direito ao contraditório e a ampla defesa da reprovação da prestação de 

contas apresentada. A decisão foi cumprida parcialmente, segundo 

consta o termo de reintegração, mas não há documentos nos autos 

demonstrando a realização de nova assembleia. Ora, se a Autora não 

deseja mais participar do quadro de associados, a tutela antecipada 

perdeu o efeito e por conseguinte, o pedido de reingresso como 

professora até a realização de nova assembleia para possibilitar a defesa 

daquela. Diante disso, a meu ver, entendo que o feito deve prosseguir 

apenas no tocante ao pedido de dano moral, sendo necessária a 

realização de prova testemunhal para tal fim, atrelada às provas 

documentais já constantes nos autos. Assim, REVOGO a decisão liminar 

concedida no evento ID. 9217588, de 02.08.2017 e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de abril de 2018, às 15:00 horas. 2. 

Ficam as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob 

pena de arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até 

três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que 

entenderem necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem 

consigo as testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Int. 

4. Diligências necessárias. Cláudia, 17 de janeiro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-33.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DUTRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Tendo em vista a certidão constante no ID. 12786059, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 

16:00 horas. 2. No mais, cumpra-se a decisão constante no ID. 11376464, 

de 17.01.2018. 3. Int. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 23 de abril de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-33.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DUTRA DE CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Tendo em vista a certidão constante no ID. 12786059, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 

16:00 horas. 2. No mais, cumpra-se a decisão constante no ID. 11376464, 

de 17.01.2018. 3. Int. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 23 de abril de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-63.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000125-63.2017.811.0101 Ação de indenização por danos 

morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência Promovente: CLÁUDIA 

PEREIRA DO AMARAL Promovido: COOPEAI – Cooperativa de 

Profissionais de Educação Vistos. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência formulada por 

CLÁUDIA PEREIRA DO AMARAL em face de COOPEAI – Cooperativa de 

Profissionais de Educação, onde se pretende a reintegração ao cargo de 

cooperada até ser oportunizada a ampla defesa à autora, eis que alegou 

que foi excluída pela Requerida ante a não aprovação da prestação de 

contas. Durante o transcorrer processual, a Requerida noticiou aos autos 

o desligamento da Autora. Diante disso, entendo que houve perda parcial 

do objeto do presente feito, eis que foi concedida tutela antecipada, 

determinando a reintegração aos quadros da cooperativa até que lhe seja 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da reprovação da 

prestação de contas apresentada. A decisão foi cumprida parcialmente, 

segundo consta o termo de reintegração, mas não há documentos nos 

autos demonstrando a realização de nova assembleia. Ora, se a Autora 

não deseja mais participar do quadro de associados, a tutela antecipada 

perdeu o efeito e por conseguinte, o pedido de reingresso como 

professora até a realização de nova assembleia para possibilitar a defesa 

daquela. Diante disso, a meu ver, entendo que o feito deve prosseguir 

apenas no tocante ao pedido de dano moral, sendo necessária a 

realização de prova testemunhal para tal fim, atrelada às provas 

documentais já constantes nos autos. Assim, REVOGO a decisão liminar 

concedida no evento ID. 9215776, de 02.08.2017 e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de abril de 2018, às 14:00 horas. 2. 

Ficam as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob 

pena de arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até 

três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que 

entenderem necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem 

consigo as testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Int. 

4. Diligências necessárias. Cláudia, 17 de janeiro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-63.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:
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CLAUDIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000125-63.2017.811.0101 Ação de indenização por danos 

morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência Promovente: CLÁUDIA 

PEREIRA DO AMARAL Promovido: COOPEAI – Cooperativa de 

Profissionais de Educação Vistos. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais com pedido de tutela antecipada de urgência formulada por 

CLÁUDIA PEREIRA DO AMARAL em face de COOPEAI – Cooperativa de 

Profissionais de Educação, onde se pretende a reintegração ao cargo de 

cooperada até ser oportunizada a ampla defesa à autora, eis que alegou 

que foi excluída pela Requerida ante a não aprovação da prestação de 

contas. Durante o transcorrer processual, a Requerida noticiou aos autos 

o desligamento da Autora. Diante disso, entendo que houve perda parcial 

do objeto do presente feito, eis que foi concedida tutela antecipada, 

determinando a reintegração aos quadros da cooperativa até que lhe seja 

oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa da reprovação da 

prestação de contas apresentada. A decisão foi cumprida parcialmente, 

segundo consta o termo de reintegração, mas não há documentos nos 

autos demonstrando a realização de nova assembleia. Ora, se a Autora 

não deseja mais participar do quadro de associados, a tutela antecipada 

perdeu o efeito e por conseguinte, o pedido de reingresso como 

professora até a realização de nova assembleia para possibilitar a defesa 

daquela. Diante disso, a meu ver, entendo que o feito deve prosseguir 

apenas no tocante ao pedido de dano moral, sendo necessária a 

realização de prova testemunhal para tal fim, atrelada às provas 

documentais já constantes nos autos. Assim, REVOGO a decisão liminar 

concedida no evento ID. 9215776, de 02.08.2017 e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de abril de 2018, às 14:00 horas. 2. 

Ficam as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob 

pena de arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até 

três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que 

entenderem necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem 

consigo as testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. Int. 

4. Diligências necessárias. Cláudia, 17 de janeiro de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-63.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Tendo em vista a certidão constante no ID. 12785772, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 

15:00 horas. 2. No mais, cumpra-se a decisão constante no ID. 11376274, 

de 17.01.2018. 3. Int. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 23 de abril de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-63.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DE EDUCACAO ARCO-IRIS - COOPEAI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Tendo em vista a certidão constante no ID. 12785772, redesigno 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 

15:00 horas. 2. No mais, cumpra-se a decisão constante no ID. 11376274, 

de 17.01.2018. 3. Int. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 23 de abril de 

2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-56.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO SMANHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

junho de 2018, às 14:00 horas. 2. Intimem-se, as partes, inclusive para 

fins de depoimento pessoal do autor. 3. No mais, permanece o já decidido 

na decisão proferida em 04.05.2017. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 

23 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-56.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO SMANHOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de 

junho de 2018, às 14:00 horas. 2. Intimem-se, as partes, inclusive para 

fins de depoimento pessoal do autor. 3. No mais, permanece o já decidido 

na decisão proferida em 04.05.2017. 4. Diligências necessárias. Cláudia, 

23 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-23.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUNIOR IGNACIO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado nos autos, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 09:30 horas. 2. 

Ficam as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob 

pena de arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até 

três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que 

entenderem necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem 

consigo as testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. 

Diligências necessárias. Cláudia, 23 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-23.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUNIOR IGNACIO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado nos autos, designo audiência de 
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instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 09:30 horas. 2. 

Ficam as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob 

pena de arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até 

três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que 

entenderem necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem 

consigo as testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. 

Diligências necessárias. Cláudia, 23 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-63.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AMARANTE DORIA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CLAUDIA (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. A fim de comprovar o alegado nos autos, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 10:15 horas. 2. 

Ficam as partes advertidas que deverão comparecer pessoalmente sob 

pena de arquivamento ou revelia, bem como de que poderão trazer até 

três (03) testemunhas (art. 34 da Lei n. 9099/95) e demais provas que 

entenderem necessárias. Em não sendo possível as partes trazerem 

consigo as testemunhas, podem requerer, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias da audiência, a intimação das mesmas pela Secretaria. 3. 

Diligências necessárias. Cláudia, 23 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000009-57.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

J.J KOTZ COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO JOSE GONCALVES - MATERIAL PARA CONSTRUCAO 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 19/07/2018 às 14:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000202-72.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 19/07/2018 às 15:00 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000003-16.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR MARTINS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE UNIAO DO SUL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

redesignação da Audiência de Conciliação para o dia 05/07/2018 às 13:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-64.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROSANE RISSI (TERCEIRO INTERESSADO)

DANDARA LESCANO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010022-64.2015.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: ROSEMARY PEREIRA DE SOUZA Executado: REQUERIDO: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos. 1. Tratando-se de 

cumprimento de sentença, proceda a Secretaria as alterações 

necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 523 do CPC/2015 e artigo 

52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no valor apresentado na última atualização trazida na 

id. anterior , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, 

incidir multa no montante da condenação no percentual de 10% (dez por 

cento). 3. Certificado o não pagamento, à Contadora Judicial para 

incidência da multa prevista e atualização do débito. 4. Após, conclusos 

para análise de penhora on line e/ou RENAJUD, caso constem como 

pedidos. 4. Diligências necessárias. Cláudia,21 de abril de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010041-07.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

EVANDREIA PEREIRA SILVA MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO OAB - MT0017235S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010041-07.2014.8.11.0101 Exequente: 

REQUERENTE: ANA ROCHA DA SILVA, EVANDREIA PEREIRA SILVA 

MATOS Executado: REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS 

LTDA Vistos. 1. Tratando-se de cumprimento de sentença, proceda a 

Secretaria as alterações necessárias no sistema. 2. Nos termos do art. 

523 do CPC/2015 e artigo 52, IV da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte 

executada para que efetue o pagamento da dívida no valor apresentado 

na última atualização trazida na id. anterior , no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de não o fazendo, incidir multa no montante da condenação no 

percentual de 10% (dez por cento). 3. Certificado o não pagamento, à 

Contadora Judicial para incidência da multa prevista e atualização do 

débito. 4. Após, conclusos para análise de penhora on line e/ou RENAJUD, 

caso constem como pedidos. 4. Diligências necessárias. Cláudia,24 de 

abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-25.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DOS SANTOS PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CLÁUDIA SENTENÇA Processo: 

8010044-25.2015.8.11.0101; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELOI DOS SANTOS PORFIRIO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. Verifico que no dispositivo da sentença de 

ID9998404: “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (seis mil reais), devidamente atualizado, com juros de mora no 

importe de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (data do 

protesto – 14.02.2012) e correção monetária segundo índice do INPC/IBGE, 

a contar da data do arbitramento, confirmando-se a tutela antecipada 

concedida na decisão inicial. Oficie-se o 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia 

sobre a presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias. P.R. Saem os 

presentes intimados. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Defiro a juntada requerida neste ato.”, restou 

consignado diferentes valores de condenação um na forma numeral e 

outro escrito de forma extensa, merecendo reparo nesse ponto. Pelo 

exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e no mérito, 

DOU PROVIMENTO para reconhecer a existência de erro material no 

dispositivo da sentença lançada na ID9998404, passando a vigorar com a 

seguinte redação: “III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizado, com juros de mora no 

importe de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (data do 

protesto – 14.02.2012) e correção monetária segundo índice do INPC/IBGE, 

a contar da data do arbitramento, confirmando-se a tutela antecipada 

concedida na decisão inicial. Oficie-se o 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia 

sobre a presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias. P.R. Saem os 

presentes intimados. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Defiro a juntada requerida neste ato.” Esta decisão 

deve ser considerada como parte integrante da sentença de ID 11055917, 

permanecendo no mais, tal como está lançada. Publique-se. Submeto os 

autos ao M.M(a). Juiz(a) Togado(a) para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. P.R.I. 

No mais, cumpra-se a sentença prolatada. Às providências. CLÁUDIA, 17 

de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-02.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000045-02.2017.8.11.0101 AUTOR: 

TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos. 1. Intime-se novamente a parte autora para cumprir 

o despacho proferido em 02.06.2017, trazendo aos autos os atos 

constitutivos da empresa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito por abandono da causa. 2. Após, conclusos para 

análise. Cláudia, 28 de fevereiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-31.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILON SCHINEIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000110-31.2016.8.11.0101 Promovente: 

GERALDO FERREIRA LOPES Promovido: ODILON SCHINEIDER Vistos. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei. 

9.099/95. Trata-se de ação de cobrança em que a parte Autora pretende o 

recebimento de R$ 2.824,93, valor atualizado, referente a um cheque 

emitido pelo Requerido. Tentada a conciliação, restou inexitosa. A parte 

autora apresentou contestação extemporânea, alegando que não assinou 

o cheque, afirmando que o talão em que o cheque integrava foi roubado 

em 12.09.2012. Pois bem. Inicialmente, decreto a revelia do requerido, uma 

vez que apresentou contestação fora do prazo e, assim aplico os efeitos 

previstos no artigo 344, do CPC. Entretanto se faz mister observar que a 

revelia não importa necessariamente na total procedência da demanda, 

conforme já nos ensina a jurisprudência pátria: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz.” (RSTJ 20/252). 

Também não fica o Magistrado dispensado de analisar as questões de 

ordem, que podem ser conhecidas de ofício, bem como pode determinar 

provas a serem produzidas para formação do convencimento. “O efeito da 

revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o exame de 

circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados” 

(RSTJ 53/335). “O efeito da revelia não dispensa a presença nos autos, 

de elementos suficientes para convencimento do juiz.” (RSTJ 146/396). 

Desse modo, analisando o feito verifico que há a necessidade de realizar 

uma perícia grafotécnica, pois supostamente o requerido não assinou o 

cheque repassado ao autor. Assim sendo, revelando-se que a natureza 

do objeto da prova é complexa, não estando afeta ao procedimento do 

Juizado Especial, é de aplicar-se o Enunciado n. 54 do FONAJE: “A menor 

complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Ante o exposto, julgo 

EXTINTA a ação de cobrança, sem resolução de mérito, nos termos dos 

artigos 3º c/c 51, II, da Lei n. 9.099/95, propiciando ao Autor que ingresse 

com ação perante a Justiça Comum e tenha acesso aos meios de prova 

para tentar comprovar que a assinatura constante no cheque foi emitido 

pelo Requerido e, eventualmente, receber a quantia cobrada. Sem custas 

e honorários advocatícios em face de expressa disposição legal (art. 55 

da Lei 9099/95). Autorizo, desde já, o desentranhamento dos documentos 

apresentados pelas partes. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo. Cláudia, 28 de fevereiro de 2018. THATIANA 

DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-98.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR LODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000004-98.2018.8.11.0101 

REQUERENTE: VOLMAR LODI REQUERIDO: MOSAIC FERTILIZANTES DO 

BRASIL LTDA. Vistos. SENTENÇA I- RELATÓRIO Em atenção aos 

princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II- FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação 

de produção antecipada de prova pericial com pedido liminar proposta por 

VOLMAR LODI, em desfavor da MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL 

LTDA, em que alega, em síntese, que realizou no dia 31.03.2017 uma 

compra de mercadoria nº 3011857, no total de R$ 2.278.548,40 (dois 

milhões, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e 

quarenta centavos) junto à requerida. Entretanto parte do adubo adquirido 

apresentou formulação distinta da negociada, em especial no tocante ao 

potássio, vez que veio com uma quantia muito alta (15 a 18%), sendo que 

deveria ter média máxima de 6%. Diante do vício do produto nos locais 

onde já havia sido aplicado o adubo, isto é, em 900 há (novecentos 

hectares), a semente ficou “queimada” causando enormes prejuízos 

financeiros ao requerente. Declara que na data de 28.12.2017, contatou o 

vendedor da empresa requerida para informar o prejuízo, tendo o 

empregado informado que a empresa estaria solucionando o caso o mais 
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breve possível, porém até a presente data não houve qualquer solução, 

motivo pelo qual terá que ingressar com ação de indenização por danos 

em face da requerida. Para ingressar com a referida ação, afirma que se 

faz necessária a realização de exame pericial, consistente em vistoria no 

local para que sejam quantificados os prejuízos, bem como para que seja 

comprovado o vício/defeito do produto, e a urgência se assola no fato de 

que o autor pretende plantar novamente no local, e a demora processual 

da ação de indenização poderá causar ainda mais prejuízos de difícil 

reparação. Assim, requer a concessão da liminar para que seja realizado 

exame pericial no local da lavoura. Juntou documentos a inicial. Pois bem. 

Denota-se que a presente ação visa tão somente à realização de perícia a 

fim de produzir prova antecipada. Segundo dispõe o art. 3º, da Lei nº 

9.099/95, compete ao Juizado Especial Cível: “(...) I - as causas cujo valor 

não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 

275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - a ação de despejo para uso 

próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não 

excedente ao fixado no inciso I deste artigo”. Assim, percebe-se que 

realização da perícia foge da competência dos juizados especiais, motivo 

pelo qual deve ser declarada a incompetência do Juízo. Com efeito, 

torna-se mais prudente que o processo seja julgado extinto, em razão da 

complexidade da matéria trazida aos autos, sendo incompatível a 

competência do Juizado Especial Cível para dar continuidade ao feito. 

Outrossim, o art. 51, inciso II, da Lei 9.099/1995 preconiza o entendimento 

que: “extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II- quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação.”. Saliento ainda que não cabe a conversão de rito, 

uma vez que o art. 277, §4 do CPC dispõe tão somente a conversão do 

procedimento se for sumário para ordinário, o que não caracteriza no 

caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência sufraga tal entendimento: 

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DE TENSÃO. ALEGAÇÃO DE NÍVEL 

PRECÁRIO DE TENSÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAÇÃO 

DA PERSISTÊNCIA DO DEFICIENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA, O QUE 

REVELA A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A INCOMPETÊNCIA DESTE 

JUIZADO ESPECIAL PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. (...) 

Verifica-se, no caso dos autos, a necessidade de perícia técnica para 

averiguação da alegada oscilação de tensão e nível precário do sinal, 

visto que o laudo técnico acostado pela requerida consiste em documento 

unilateral. Assim, haja vista a necessidade de prova pericial para 

elucidação dos fatos alegados, deve ser julgado extinto o processo em 

razão da complexidade da matéria trazida aos autos, tornando-a 

incompatível com a sistemática do Juizado Especial Cível. Ademais, o fato 

da unidade vizinha do recorrente ter alegado os mesmos problemas, 

conforme depoimento do vizinho do autor, tal fato, por si só, não é capaz 

de afastar a necessidade de realização de perícia a fim de se obter com 

certeza a existência, e, sobretudo, a causa da deficiência da prestação 

do serviço. Assim, deve ser julgado extinto, de ofício, o processo, em 

razão da complexidade da matéria trazida aos autos, sendo o rito do JEC 

incompatível consoante o disposto no art. 3º da Lei 9.099/95. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO ANTE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. EX OFFICIO. (TJRS. 

Recurso Cível Nº 71005171236, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 23/04/2015). (Grifei). E 

também: “CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS. IMÓVEL DESABITADO. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETENCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO 

DECRETADA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (TJRS. 

Recurso Cível Nº 71005266523, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 26/02/2015)” 

(Grifei). III - DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários advocatícios em face de expressa disposição legal 

(art. 55 da Lei n. 9099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se somente a 

parte autora. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cláudia, 28 de 

fevereiro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010211-13.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ELIESIO CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010211-13.2013.8.11.0101 Promovente: 

EXEQUENTE: JOSE MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS Promovido: 

EXECUTADO: FRANCISCO ELIESIO CRUZ Vistos. 1. Tendo em vista o 

resultado NEGATIVO do Bacenjud, conforme comprovantes em anexo, 

intime-se a parte Autora/Exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Diligências necessárias. Cláudia, 20 de março 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-28.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOUSA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010210-28.2013.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: JOSE MAURO EVANGELISTA DOS SANTOS Promovido: 

REQUERIDO: ANTONIO SOUSA ALVES Vistos. 1. Tendo em vista o 

resultado NEGATIVO do Bacenjud, conforme comprovantes em anexo, 

intime-se a parte Autora/Exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Diligências necessárias. Cláudia, 20 de março 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-60.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO SEIGI MAKYAMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000121-60.2016.8.11.0101 

REQUERENTE: GENIVALDO GOMES REQUERIDO: AFONSO SEIGI 

MAKYAMA Vistos. 1. Presentes estão os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Da mesma feita, as partes 

são legítimas e estão bem representadas nos autos. Não há, por ora, 

nulidades a serem reconhecidas. 2. O requerido em contestação arguiu 

preliminares de ilegitimidade passiva e ativa, bem como de falta de 

interesse de agir, as quais passo a decidir. Inicialmente quanto à 

ilegitimidade das partes, o requerido argumentou que o autor é parte 

ilegítima, uma vez que o título apresentado está nominal a Roseli Velozo 

Gomes, não havendo endosso para transmissão do cheque ao 

requerente, argumentando que o autor não possui direito de ingressar com 

ação para pleitear por direito alheio. Ainda, aduziu que não restou 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual afirma 

não poder figurar como parte passiva da ação. Pois bem. Sabe-se que o 

portador do cheque nominal, não transmitido via endosso, não detém 

legitimidade para a cobrança do título, por força da regra contida no artigo 

17, da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque). Em atenção ao cheque acostado 

no processo, verifica-se que está realmente nominal a Roseli Velozo 

Gomes, porém no verso do título há a assinatura da Sra. Roseli, sendo 

prática suficiente para que o título seja transferido para outra pessoa, 

como no caso ao autor. Consigna-se que o endosso é ato cambiário, pelo 

qual se opera a transferência dos direitos emergentes de um título a outra 

pessoa, existindo duas modalidades, o endosso em preto e em branco. No 

caso dos autos, houve o endosso em branco, que caracteriza-se pela 

simples assinatura do credor no verso do título sem identificação do novo 

credor. Assim, no fato, o título que era nominal passou a ser um título ao 

portador já que não houve a identificação do novo credor, no caso o 

requerente, sendo, portanto legítimo para cobrar o cheque. No tocante a 

ilegitimidade passiva, sob o argumento que não há demonstração de 

relação jurídica entre as partes, entendo que se confunde com o mérito, 

mas de início destaco que não há que se falar em ausência de relação 

jurídica entre os litigantes, pois o requerido é o emitente do cheque em que 

se funda a presente demanda, logo, é legítimo para figurar no polo passivo 

da lide. Com relação a falta de interesse de agir, entendo que igualmente 
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deve ser afastada, pois o autor trouxe aos autos o documento necessário 

para o ingresso da ação, qual seja o título que pretende cobrar, os demais 

pontos controvertidos que possam pairar para a solução do litígio serão 

provados no decorrer da instrução processual. Assim, rejeito as 

preliminares arguidas pelo requerido. 3. A parte requerida requereu a 

denunciação da lide para incluir no polo passivo as pessoas Sandro 

Ferreira Barreto de Alencar e Roseli Velozo Gomes, pois endossaram o 

verso do cheque em questão. Porém, o referido instituto é vedado em 

sede de juizados especiais cíveis, conforme dispõe o art. 10 da Lei nº 

9.099/95. No mesmo sentido é o entendimento das Turmas recursais: 

RECURSO INOMINADO - VÍCIO OCULTO - PRAZO A CONTAR DA CIÊNCIA - 

PERÍCIA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZÁ-LA - DENUNCIAÇÃO À LIDE - 

IMPOSSIBILIDADE - VÍCIO PRÉ-EXISTENTE NO MOTOR DO VEÍCULO - 

CONSERTO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DO 

VALOR GASTO - POSSIBILIDADE - ART. 443 DO CÓDIGO CIVIL -- 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Quando o vício, por sua natureza, 

só puder ser conhecido mais tarde, o prazo para ajuizar ação contar-se-á 

do momento em que dele tiver ciências (CC, art. 445, § 1º). Se em razão 

do conserto do motor do veículo não é mais possível realizar perícia, não 

deve ser acolhida preliminar de incompetência, por complexidade. Não 

deve ser aceita a denunciação em face ao disposto no art. 10 da lei 

9.099/95. Há responsabilidade do vendedor do veículo pelo vício oculto 

existente no motor, ao tempo da tradição, sendo devida a restituição do 

valor despendido para resolver o problema. (RI 1868/2012, DR. VALMIR 

ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

04/09/2012, Publicado no DJE 08/10/2012) (grifei). "AÇÃO DE 

RECLAMAÇÃO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - FIGURA INADMISSÍVEL NOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - INCIDENTE QUE FOI ADMITIDO PELO JUÍZO 

SINGULAR - INCONFORMISMO DA DENUNCIADA - RECURSO PROVIDO. 

Nos Juizados Especiais não é admissível a denunciação à lide". (RI 

4696/2010, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 01/02/2011, Publicado no DJE 17/02/2011). Diante disso, 

indefiro a denunciação à lide. 4. A fim de comprovar o alegado na petição 

inicial, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 13 

de junho de 2018, às 13:00 horas . 5. Ficam as partes advertidas que 

deverão comparecer pessoalmente sob pena de arquivamento ou revelia, 

bem como de que poderão trazer até três (03) testemunhas (art. 34 da Lei 

n. 9099/95) e demais provas que entenderem necessárias. Em não sendo 

possível as partes trazerem consigo as testemunhas, podem requerer, 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da audiência, a intimação 

das mesmas pela Secretaria. 6. Intimem-se. 7. Diligências necessárias. 

Cláudia, 30 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-53.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000061-53.2017.8.11.0101 EXEQUENTE: 

MAICON SEGANFREDO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de execução de título judicial proposta por MAICON 

SEGANFREDO em face de ESTADO DO MATO GROSSO, em que busca o 

recebimento de honorários advocatícios no importe de R$ 17.370,41 

(dezessete mil, trezentos e setenta reais e quarenta e um centavos), que 

lhe foi concedido por ter atuado como advogado dativo em alguns feitos. 

Intimado para se manifestar, o executado opôs embargos arguindo, 

preliminarmente, a incompetência do juizado da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, requerendo a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ainda, pleiteou no mérito pela nulidade da execução, sob o 

argumento que não há nos autos as decisões judiciais que fixaram os 

honorários pleiteados, sendo requisito necessário para ingresso com a 

ação. Por fim, aduziu haver excesso na execução, afirmando que o valor 

correto da execução é de R$ 17.274,55 (dezessete mil, duzentos e 

setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), requerendo que seja 

reconhecido o excesso demonstrado (evento nº 14054544). O exequente 

apresentou contestação aos embargos, solicitando o afastamento da 

preliminar de incompetência, uma vez que o processo está tramitando na 

Comarca de Cláudia e não na de Cuiabá, conforme menciona o executado. 

No mérito, pleiteou que seja julgada improcedente a tese de carência da 

ação pela ausência das sentenças que fixaram os honorários. Quanto ao 

excesso a execução, concordou com o valor apresentado pela Fazenda 

Pública. (evento nº 14449090). DECIDO. Da incompetência deste Juizado 

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá arguida pelo Executado, uma vez 

que houve um equívoco por parte do Procurador do Estado, pois o feito 

tramita no Juizado Especial da Comarca de Cláudia, jurisdição competente 

para julgar o presente feito. Da carência da ação No tocante a alegação 

de carência da ação, devido a ausência das decisões que fixaram os 

honorários advocatícios reivindicados, entendo que não merece prosperar 

pelos fundamentos que passo a expor. O Estatuto da OAB prevê em seu 

art. 22, §1º que o causídico indicado para patrocinar causa de 

juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade ou insuficiência da 

Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos 

honorários fixados pelo juiz, que deverão ser pagos pelo Estado. Assim, 

tendo sido fixado valor de acordo com a Tabela de Honorários da OAB é 

dever do Estado réu suportá-lo até porque, segundo disposto no art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, a ele incumbe a prestação 

“assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo também prevê a CNGC do Mato Grosso, em 

seu art. 303, caput: “No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos 

honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a 

natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários 

advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94.”. No que toca, por outro lado, a 

eventual formalidade como esses honorários serão requisitados, a CNGC 

também prevê no §3º, do art. 303: “Na sentença, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.”. Observa-se dos autos, que o exequente trouxe 

as referidas certidões, as quais descrevem os autos em que o causídico 

atuou como Defensor Dativo, o quantum fixado pelo Magistrado e o tipo da 

ação. O Supremo Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido que 

a certidão expedida pela Secretaria serve como título executivo judicial, 

não sendo imprescindível a juntada da sentença que fixou os honorários 

ao advogado, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO E/OU ASSISTENTE JUDICIÁRIO. 

INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA OU QUADRO INSUFICIENTE AO 

ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS 

POR SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CABIMENTO. 

PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento a 

recurso especial. 2. O acórdão a quo indeferiu pagamento da verba 

honorária em favor de Defensor Dativo, ao argumento de que a certidão 

expedida pela Secretaria do Juízo, comprobatória de que o advogado 

atuou como defensor dativo, não constitui título executivo. 3. De acordo 

com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que 

atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando 

inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do 

serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, 

segundo os valores da tabela da OAB. 4. A sentença que fixa a verba 

honorária no processo no qual atuou o defensor dativo faz título executivo 

judicial certo, líquido e exigível. 5. É por demais pacífica a jurisprudência 

desta Corte na mesma linha: - “O advogado, quando indicado para 

patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade 

da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos 

honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB, e pagos pelo Estado' (art. 22, parágrafo 1º, da Lei n. 

8.906, de 4.7.1994)” (REsp nº 296886/SE, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 

01/02/05); - “a sentença proferida em processo-crime transitada em 

julgado – seja ela condenatória ou absolutória – que fixa honorários 

advocatícios em favor de defensor dativo, constitui, a teor do disposto nos 

arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC, título executivo líquido, certo e 

exigível” (REsp nº 493003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 

14/08/06); - “o advogado dativo, por força da lei, da jurisprudência do STJ 

e da doutrina, tem o inalienável direito aos honorários, cuja essência 

corporifica-se no título judicial que não é senão a decisão que os arbitra” 

(REsp nº 686143/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ 28/11/05); - 

“a fixação dos honorários do defensor dativo é consectário da garantia 

constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado, e aquele, cuja 

contraprestação encarta-se em decisão judicial, retrata título executivo 

formado em juízo, tanto mais que a lista dos referidos documentos é 
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lavrada em numerus apertus, porquanto o próprio Código admite 'outros 

títulos assim considerados por lei'. O advogado dativo, por força da lei, da 

jurisprudência do STJ e da doutrina, tem o inalienável direito aos 

honorários, cuja essência corporifica-se no título judicial que não é senão 

a decisão que os arbitra. É cediço que o ônus da assistência judiciária 

gratuita é do Estado. Não havendo ou sendo insuficiente a Defensoria 

Pública local, ao juiz é conferido o poder-dever de nomear um defensor 

dativo ao pobre ou revel. Essa nomeação ad hoc permite a realização dos 

atos processuais, assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios 

constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa. A indispensabilidade 

da atuação do profissional do Direito para representar a parte no 

processo, gera ao defensor dativo o direito ao arbitramento de honorários 

pelos serviços prestados, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado” 

(REsp nº 602005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 26/04/04); - “'O advogado, 

quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no 

caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de 

serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela 

organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.' 

(parágrafo 1º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94)” (RMS nº 8713/MS, Rel. Min. 

Hamilton Carvalhido, DJ de 19/05/03). 6. A questão não envolve 

apreciação de matéria de fato, a ensejar o emprego da Súmula nº 07/STJ. 

Trata-se de pura e simples aplicação da jurisprudência pacificada e da 

legislação federal aplicável à espécie. 7. Agravo regimental não-provido. 

(AgRg no REsp 977.257/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 11/12/2007, DJ 07/02/2008, p. 1) (grifei) No mesmo 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE 

ADVOGADO NOMEADO DEFENSOR DATIVO - PROCEDÊNCIA - 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA NULIDADE DAS CERTIDÕES DE 

HONORÁRIOS - SUSCITADA UNILATERALIDADE DA FIXAÇÃO, EM 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, 

CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - DEVER 

ESTATAL DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO LEGAL - OBSERVÂNCIA DAS 

FORMALIDADES MÍNIMAS DA CERTIDÃO - ADUZIDA FALTA DE 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO EM UMA ÚNICA CAUSA E EM 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INOCORRÊNCIA - VALOR DECORRENTE DO 

SOMATÓRIO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM SEIS AÇÕES DIVERSAS - 

ARBITRAMENTO RAZOÁVEL - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA FIXADA NA PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA, FACE A 

DESATENÇÃO AO ART. 20, §4º DO CPC - PARCIAL ACOLHIMENTO - 

FIXAÇÃO DA VERBA EM QUANTUM FIXO NAS VERBAS ARBITRADAS 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Exegese do § 1º, do art. 22, da Lei 

nº 8.906/94 (EOAB), o causídico indicado para patrocinar causa de 

juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade ou insuficiência da 

Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos 

honorários fixados pelo juiz, que deverão ser pagos pelo Estado. Não há 

cogitar-se ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, 

do contraditório e da ampla defesa na fixação dos honorários advocatícios 

a defensor dativo já que o dever de arcar com a indigitada verba 

profissional decorre de imposição legal, a qual não traz qualquer 

ressalvas quanto à necessidade de o arbitramento judicial da verba estar 

condicionado a prévio opinio estatal, ou a procedimento apartado. 

Devidamente informados o número do processo, a parte patrocinada, o 

tipo de ação e o valor da verba honorária fixada, inexiste nulidade capaz 

de macular a Certidão de Honorários expedida pela respectiva secretaria 

do juízo que, segundo o item 1.12.4.3 da CNGC, é o quanto basta para 

instruir a ação de cobrança. Se, ao contrário do sustentado no recurso 

estatal, o valor da cobrança não decorre de honorários profissionais 

fixados em uma única causa, mas do somatório dos arbitrados em seis 

processos diversos patrocinados pela causídica autora, inexiste 

desarrazoabilidade a ensejar sua redução. No caso de sentença prolatada 

em face da Fazenda Pública, o critério para fixação dos honorários de 

sucumbência é o do § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, ou seja, a 

verba é estabelecida em montante fixo e não em percentual sobre o valor 

da causa. (TJMT. Ap 130291/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/03/2010, Publicado no DJE 16/03/2010) (grifei) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO -DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS - 

CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO - POSSIBILIDADE. - 

Cabe ao Estado o pagamento dos honorários devidos ao defensor dativo, 

uma vez que é o responsável por prestar assistência jurídica integral aos 

juridicamente necessitados. - Os honorários fixados em favor do defensor 

dativo, podem ser cobrados por meio de execução contra o Estado, com 

base em certidão emitida pela Secretaria do Juízo, que é título executivo.- 

Preliminares rejeitadas. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0105.13.032832-8/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa 

Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2014, publicação da 

súmula em 26/02/2014) (grifei) Desse modo, as certidões expedidas pela 

Secretaria do Juízo são suficientes para fundar a presente ação, uma vez 

que possuem força de título executivo e fé pública, motivo pelo qual afasto 

a preliminar de carência da ação. Do excesso à execução Por fim, o 

Executado alega o excesso do valor apresentado pelo exequente, no 

montante de R$ 95,86 (noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). 

Segundo preleciona o art. 535, inciso IV, do CPC a Fazenda Pública poderá 

impugnar a execução, arguindo: “IV - excesso de execução ou cumulação 

indevida de execuções;”. Em observância ao artigo, denota-se que é 

cabível os embargos apresentados pelo executado, vez que suscitou 

excesso na execução ante o valor apresentado pelo exequente. O 

exequente ao se manifestar concordou com o valor apresentado pelo 

executado, motivo pelo qual o pedido deve ser acolhido. Desta maneira, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado no evento nº 14054544. Por todo o 

exposto, ACOLHO parcialmente os embargos à execução para 

reconhecer o excesso à execução no valor de R$ 95,86. Intimem-se da 

presente decisão. Não havendo manifestação, expeça-se requisição de 

pequeno valor em favor da exequente no valor de R$ 17.274,55 

(dezessete mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco 

centavos), nos termos do artigo 535, § 3º, inciso II do Código de Processo 

Civil. Após, arquivem-se. Cláudia, 30 de abril de 2018. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010069-72.2014.8.11.0101 

REQUERENTE: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO REQUERIDO: TRECOS E 

TARECOS Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação reclamação c/c 

indenização por danos morais promovida por FRANCISCO ALVES DE 

ARAÚJO em face de TRECOS E TARECOS, alegando em síntese, que em 

10.05.2014 dirigiu-se a empresa Casas Bahia na Comarca de Sinop para 

adquirir uma televisão que estava na promoção, porém foi surpreendido 

com a informação que seu nome estava negativado devido a uma 

restrição incluída pela empresa reclamada. Afirmou que ao retornar para 

esta Comarca se deslocou até a reclamada para averiguar o que a levou 

restringir o seu nome, tendo sido constatado que houve um erro entre seu 

nome e de outro cliente, o que desencadeou a negativação indevida. 

Aduziu que sofreu danos morais, pois ficou totalmente constrangido 

quando foi finalizar a compra na loja Casa Bahia e teve o seu crediário 

negado pela existência de restrição em seu CPF. Diante disso, pleiteou 

pela condenação da reclamada em danos morais no importe de três 

salários mínimos. A inicial foi recebida (evento nº 743546). A reclamada foi 

citada (evento nº 743553). A audiência de conciliação restou inexitosa, 

uma vez que o reclamante não aceitou a proposta ofertada pela 

reclamada. Contestação apresentada no evento nº 743555, momento em 

que a reclamada pleiteou pela improcedência da ação, sob o argumento 

que o reclamante não comprovou que os supostos danos morais 

ocorreram por culpa da empresa. O reclamante impugnou a contestação e 

requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela consistente 

na exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes (evento nº 

743557). Em 29.03.2017, o feito foi convertido em diligências, 

solicitando-se que o CDL apresentasse cópia da restrição constante no 

nome do requerente, onde apareça o nome da pessoa que o inscreveu no 

cadastro de inadimplentes. O CDL apresentou aos autos o documento 

solicitado (evento nº 12659549). Nos termos do art. 355, inciso I, do 
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Código de Processo Civil, o feito comporta julgamento antecipado, eis que 

o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito e, por conseguinte, 

inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer 

outro tipo de instrução. A controvérsia cinge-se no nexo causal entre a 

negativação indevida e os danos morais supostamente sofridos pelo 

reclamante. Extrai-se dos autos que o reclamante possuía uma 

negativação em seu nome oriunda de um débito no valor de R$ 229,84 

(duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), incluído em 

18.04.2014 pela empresa Trekos e Tatarekos, ora reclamada. Segundo o 

reclamante ao procurar a empresa reclamada, esta constatou que houve 

um erro na inserção do seu nome. Na contestação a empresa não 

justificou a inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes ou 

comprovou a existência do débito, portanto não demonstou que o autor 

adquiriu produtos em sua loja e ficou inadimplente. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a aquisição de produtos pelo consumidor é 

incumbência da empresa responsável pela negativação do débito 

demonstrar de forma exata se originou a dívida. Todavia, a parte 

Requerida não traz aos autos documentos que comprovem a existência do 

débito em questão ou qualquer elemento de prova no tocante a 

negativação ser devida. Deste modo, a parte Requerida deve responder 

pela má prestação de seus serviços, independentemente de se perquirir 

sobre a existência de culpa. Ademais, a Requerida não comprovou 

qualquer causa excludente de responsabilidade (art. 14, §3º da Lei nº 

8.078/90). Assim, em face da indevida negativação no rol dos 

inadimplentes, o STJ reconhece tanto a ocorrência do dano moral quanto o 

direito à indenização, salvo quando haja inscrição preexistente nos órgãos 

de proteção ao crédito, o que não ocorreu no presente caso. Este é o 

entendimento sedimentado na Súmula 385: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Haja vista a ausência de provas produzidas pela parte 

Requerida sobre alguma excludente de responsabilidade civil (artigo 373, II 

do Código de Processo Civil), não se desincumbindo do ônus da prova da 

cobrança da dívida de forma devida, a negativação do nome da parte 

Reclamante pela parte Reclamada, mostrou-se uma prática abusiva cuja 

inserção, por si só, gera dano moral à pessoa lesada. Deveras, pacífico é 

o entendimento jurisprudencial de que o dano moral decorre da própria 

inclusão indevida do nome do lesado no cadastro de inadimplentes, sendo, 

portanto, desnecessária a prova do prejuízo. Não se há questionar o 

prejuízo diante do próprio significado proclamado e apontado pelos órgãos 

de controles de créditos criados pelos bancos/comércios - o SERASA, 

SPC, CCF e no Cartório de Protestos de Títulos: constam das listas, os 

maus pagadores, os inadimplentes, os descumpridores das obrigações, 

pessoas que sob a ótica financeira, não são dignas de crédito e 

confiança. Além de que o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, 

norma de ordem pública nos mostra que nenhum devedor deverá ser 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça enquanto 

perdurar qualquer litígio. O dano moral decorrente da indevida inscrição do 

nome do devedor em cadastro de maus pagadores deve ser ressarcido 

independentemente da comprovação da ocorrência de efetivos prejuízos 

patrimoniais. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da Reclamada, pois no sistema do CDC, é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Não assiste razão a empresa 

quando diz sobre a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve 

ilicitude ou culpa da sua parte, mas o simples fato da mesma ter 

negativado indevidamente o nome do Requerente junto aos órgãos de 

restrição de crédito, já é suficiente para configurar o dano moral, pois é 

pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não depende de prova, 

bastando comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano 

moral apenas é presumido, uma vez que é impossível adentrar na 

subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. Nesse sentido, 

é a jurisprudência: APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDAS - DANO MORAL VERIFICADO - ARBITRAMENTO EM VALOR 

RAZOÁVEL - MANTENÇA - APELAÇÃO DESPROVIDA. A ação de 

indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação 

de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito 

indenizatório, com arbitramento de valor razoável a título de compensação 

moral. (TJMT. Ap 153468/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, 

Publicado no DJE 06/04/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Responde a requerida pelos danos morais 

ocasionados ao cliente em virtude de transtornos, incômodos e inscrição 

indevida aos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, decorrentes de 

débitos constantes na Unidade Consumidora, sem que o mesmo ali 

residisse, tendo entregado o imóvel à prefeitura no ano de 2008. O Código 

de Defesa do Consumidor responsabiliza o fornecedor, 

independentemente da existência de culpa, pelo reparo dos danos 

causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação dos 

serviços. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que 

não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi 

concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra 

parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT. Ap 

134471/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 

09/04/2018) (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO JÁ 

QUITADO. Trata-se de ação de indenização por dano moral em razão da 

alegada inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, a qual foi julgada procedente na origem, ensejando o presente 

recurso de apelação interposto pelo demandado. O autor, mesmo após o 

pagamento da fatura do seu cartão de crédito, efetuado antes do 

vencimento, através de depósito bancário à empresa de cobrança, já que 

o documento para pagamento não havia sido remetido à sua residência, 

teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes, a requerimento do 

réu, em verdadeira e flagrante falha na prestação dos serviços. 

Outrossim, ainda que o demandado, em defesa, tenha sustentado que não 

recebeu o pagamento em questão, a pretexto de que desconhece a 

empresa de cobrança beneficiária do pagamento, não fez prova de suas 

alegações, mesmo diante da inversão do ônus da prova deferida na 

origem, consoante autoriza o art. 6º, inc. VIII, do CDC. Destarte, diante dos 

fatos narrados, é inconteste que a inscrição se mostrou ilegal e abusiva. 

Assim, provada que a negativação do nome do autor foi indevida, provado 

está o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano "in re 

ipsa". Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os 

parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de 

indenização, em hipóteses símiles, mostrou-ser razoável o valor arbitrado 

pelo magistrado "a quo" à título de indenização. APELAÇÃO 

DESPROVIDA”. (TJRS - Apelação Cível Nº 70039790316, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 

11.09.2012, publicado em 21.09.2012) No que tange ao quantum 

indenizatório, o valor arbitrado deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. O 

prejuízo moral experimentado pela parte Requerente deve ser ressarcido 

numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento 

causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em 

tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do 

ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e 

severidade. Assim, a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não 

signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto 

bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Não é 

outro o entendimento do STJ, conforme se denota da leitura de trecho do 

voto da lavra do Ministro Sidnei Beneti no REsp n° 786.239-SP: “Com 

efeito, a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor 

causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma 

natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização 

irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização 

excessiva, de gravame demasiado ao ofensor. Por esse motivo, a 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o valor da 

indenização por dano moral não escapa ao seu controle, devendo ser 

fixado com temperança.” Por tudo isso, a fixação do valor da indenização 

pelos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, tendo caráter reparatório e compensatório em relação à 

vítima, e inibitório e punitivo em relação ao autor do dano. Diante disso, 

sopesando os princípios ora invocados, entendo como suficiente ao caso 

em apreço a fixação de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos 

morais. Da antecipação da tutela O autor pleiteou pela concessão da tutela 
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antecipada para o fiz de determinar que a reclamada retire seu nome do 

rol de inadimplentes. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

comporta deferimento. Para antecipar a tutela é preciso que, mediante 

prova inequívoca, o juiz se convença da verossimilhança da alegação do 

autor, bem como, que a medida de urgência seja necessária em razão de 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Há nos autos 

prova inequívoca do alegado, tanto que neste ato está sendo proferida 

sentença de procedência do pedido, de forma que há verossimilhança na 

alegação. O fundado receio de dano irreparável é manifesto com a 

inclusão do nome da parte nos cadastros dos serviços de proteção ao 

crédito, que pode trazer consequências danosas e irreversíveis, 

evidenciando-se na possibilidade de dano ao seu crédito no mercado e a 

sua imagem. Neste ponto, é necessário abordar o requisito reversibilidade 

da medida, necessário para antecipação de tutela. A medida, o provimento 

jurisdicional, é sempre reversível. Basta a reforma da decisão. O que 

podem ser irreversíveis são os efeitos da medida no mundo dos fatos. Por 

derradeiro, não há que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto 

caso seja constatada (em sede recursal) a pertinência da cobrança 

realizada pela reclamada, a inclusão poderá ser refeita às custas do 

reclamante e sem qualquer ônus à empresa requerida (art. 300, § 3°, 

CPC). III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para o fim de CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ e Súmula 16 da TRU do TJMT), segundo índice do 

INPC/IBGE. Considerando a verossimilhança das alegações e o perigo do 

dano, bem como a fundamentação supra, que caracterizam a necessidade 

de exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, DEFIRO O 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino a 

reclamada que, de imediato, exclua a restrição feita em nome do 

reclamante, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), forte 

na regra do art. 461, § 4º, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios 

em face de expressa disposição legal (art. 55 da Lei n. 9099/95). P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias. Cláudia, 30 

de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-09.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000105-09.2016.8.11.0101 

REQUERENTE: DOMINGOS FRANCISCO DE CARVALHO REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. SENTENÇA I – RELATÓRIO 

Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores 

dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de ação de reclamação c/c danos morais, restituição do indébito 

e pedido liminar proposta por DOMINGOS FRANCISCO DE CARVALHO em 

face de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A, em que alegou, 

resumidamente, que realizou uma transação com a requerida adquirindo 

um celular da marca Samsung, modelo Galaxy J7 Duos, no valor de R$ 

1.229,00 (um mil, cento e vinte e nove reais), que seria pago em dez 

parcelas de R$ 122,90 mensais. Aduziu que no dia 26.01.2016, antes da 

entrega do produto adquirido, solicitou o cancelamento da transação, o 

que foi atendido pela requerida. Entretanto, mesmo com o cancelamento a 

empresa reclamada continuou efetuando a cobrança dos boletos, com 

desconto direto em sua conta bancária. Disse que novamente entrou em 

contato com a requerida para noticiar o que estava acontecendo, porém 

até a data da propositura da ação nada foi resolvido. Assim, pleiteia pela 

condenação da requerida em danos morais e restituição do indébito, no 

montante de R$ 737,40 (setecentos e trinta e sete reais e quarenta 

centavos). Em sede de cognição sumária, pugnou pela cessão da 

cobrança das parcelas que estão sendo descontadas de sua conta 

bancária. A antecipação de tutela foi concedida em decisão proferida em 

10.11.2016 (evento 5422342). A reclamada foi citada (evento nº 

6629936). A audiência de conciliação restou inexitosa, uma vez que a 

parte reclamada mesmo intimada não compareceu, motivo pelo qual o 

reclamante requereu a decretação da revelia (evento nº 8386253). A 

empresa reclamada apresentou petição requerendo a conversão do 

processo em perdas e danos no valor do produto, tendo em vista que já 

transcorreu mais de 365 dias da propositura da ação (evento nº 

13640985). Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o 

feito comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de 

produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução. A 

reclamada devidamente citada e intimada não compareceu na audiência de 

conciliação, bem como não apresentou contestação. No evento nº 

10127483, a empresa requereu que fosse aberto novo prazo para 

contestação, sob o argumento que não foi intimada da decisão de revelia, 

entretanto o pedido não merece ser acolhido, pois apesar do causídico ter 

sido contratado após a decisão, os representantes jurídicos que 

representavam a empresa anteriormente tinham o ônus de se manifestar 

nos autos, o que não foi feito, sendo forçosa a decretação da revelia da 

reclamada, aplicando os efeitos previstos no art. 344, do CPC. Insta 

consignar que a revelia não importa necessariamente na total procedência 

da demanda, conforme já nos ensina a jurisprudência pátria: “A presunção 

de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz.” (RSTJ 20/252). 

Também não fica o Magistrado dispensado de analisar as questões de 

ordem, que podem ser conhecidas de ofício, bem como pode determinar 

provas a serem produzidas para formação do convencimento. “O efeito da 

revelia não induz procedência do pedido e nem afasta o exame de 

circunstâncias capazes de qualificar os fatos fictamente comprovados” 

(RSTJ 53/335). “O efeito da revelia não dispensa a presença nos autos, 

de elementos suficientes para convencimento do juiz.” (RSTJ 146/396). No 

presente caso, o processo deve receber o julgamento imediato em face da 

desnecessidade da produção de qualquer outra prova, uma vez que a 

confissão ficta implica na consideração de que os fatos afirmados na 

inicial são verdadeiros, como ocorreu no caso vertente, mormente pelo 

fato que a autora demonstrou a solicitação do cancelamento da compra 

efetuada e a confirmação do cancelamento por parte dos funcionários da 

empresa reclamada, bem como a cobrança indevida das parcelas da 

referida compra. Desse modo, o pedido para a cessão das parcelas 

merece prosperar, porém conforme denota-se já transcorreu o prazo para 

a quitação da suposta dívida, tendo a empresa reclamada efetuado o 

desconto de todos os meses, tanto é que solicitou a conversão da 

obrigação de fazer em perdas de danos. O art. 52, inciso V, da Lei nº 

9.099/95, dispõe que: “Art. 52. A execução da sentença processar-se-á 

no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil, com as seguintes alterações: V - nos casos de obrigação 

de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de 

execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições 

econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida 

a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a 

transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato 

arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa 

vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na 

execução do julgado.” (grifei) Nesse sentido, considerando que em sede 

de tutela antecipada foi determinada a cessão dos descontos mensais 

referentes as parcelas da compra efetuada e posteriormente cancelada, e 

a parte reclamada não cumpriu tendo realizado todos os descontos, 

somado a sua revelia, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, 

consistente no valor total da compra, qual seja, R$ 1.229,00 (um mil, 

duzentos e vinte e nove reais). Da restituição do indébito O autor requereu 

a condenação da reclamada na restituição do indébito do valor pago ao 

tempo do ingresso da ação, perfazendo o montante de R$ 737,40 

(setecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), referente a seis 

parcelas. Ocorre que houve o desconto de todo o valor da compra, uma 

vez que a requerida não cessou os descontos, motivo pelo qual a 

reclamada deverá restituir todo o valor cobrado indevidamente. Dos danos 

morais Da análise dos autos observa-se que a compra realizada pelo 

reclamante junto à reclamada configura relação de consumo, sendo 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o CDC, o 

fornecedor terá responsabilidade quando houver vícios ou defeitos nos 

produtos ou serviços, em observância aos fatos verifica-se que a 

prestação de serviços prestados pela Reclamada foi insatisfatória tendo 

em vista que mesmo tendo confirmado o cancelamento da compra, 
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continuou efetuando a cobrança das parcelas do produto. Comprovada a 

má prestação de serviços postos à disposição do consumidor, deve o 

prestador responder objetivamente pela falha da prestação, suportando 

eventual pedido de indenização. Assim, a má prestação de serviços por 

parte da Reclamada caracterizada, na medida em que continuou efetuando 

a cobrança das parcelas da compra do produto cancelado, de modo que a 

procedência do pedido é de rigor, sendo justa a condenação em danos 

morais. Inegável o sentimento de revolta e frustação passado pelo 

reclamante que mesmo tendo cancelado a compra do celular estava sendo 

cobrado pelo produto, que nem ao menos possuía, o que caracteriza o 

dano moral sofrido. Vale ressaltar que o valor a ser arbitrado a título de 

indenização por dano moral deve levar em conta o princípio da 

proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade 

econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita 

praticada, não devendo a indenização causar enriquecimento ilícito à 

Autora. Nesse sentido, é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO 

PARTICULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE CURSO. 

FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. 

INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA AFASTADA. [...] 6. Os serviços 

educacionais prestados por instituições de ensino privadas estão 

submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 7. As rés 

ao oferecerem o curso na modalidade de educação à distância, 

amparadas apenas em decisão judicial provisória e sem sequer informar 

aos alunos acerca desta circunstância, assumiram o risco decorrente de 

eventual reversão daquela e do conseqüente descredenciamento pelo 

Conselho Estadual de Educação. 8. O cancelamento do curso técnico no 

qual o autor estava matriculado constitui falha na prestação de serviço, 

devendo as demandadas responderem objetivamente pelos danos a que 

deram causa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Dos danos morais 9. No que tange à prova do dano moral, 

por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do 

prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando 

de forma indireta as consequências da conduta das rés, decorrendo 

aquele do próprio fato. Conduta ilícita das demandadas que faz presumir 

os prejuízos alegados pela parte autora é o denominado dano moral puro. 

10. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve 

levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições 

da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade 

da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o 

ressarcimento do desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. 

Quantum mantido. Dos danos materiais [...].” (Apelação Cível Nº 

70057853079, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/03/2014). Diante disso, a 

procedência do pedido de danos morais é medida de rigor. No que tange 

ao quantum indenizatório, o valor arbitrado deve representar para a vítima 

uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. O prejuízo moral experimentado pela parte Requerente deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal da ofendida, exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade 

e severidade. Assim, a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Não é outro o entendimento do STJ, conforme se denota da 

leitura de trecho do voto da lavra do Ministro Sidnei Beneti no REsp n° 

786.239-SP: “Com efeito, a indenização por danos morais tem como 

objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de 

cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que 

importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o 

ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao 

ofensor. Por esse motivo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça orienta que o valor da indenização por dano moral não escapa ao 

seu controle, devendo ser fixado com temperança.” Por tudo isso, a 

fixação do valor da indenização pelos danos morais deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo caráter reparatório 

e compensatório em relação à vítima, e inibitório e punitivo em relação ao 

autor do dano. Diante disso, sopesando os princípios ora invocados bem 

como as peculiaridades do presente caso, entendo como suficiente ao 

caso em apreço a fixação de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, a fim de: a) CONVERTER O FEITO EM PERDAS E 

DANOS, condenando a Reclamada ao pagamento de R$ 1.229,00 (um mil 

duzentos e vinte e nove reais), referente as parcelas descontadas da 

conta do Reclamante da compra cancelada, acrescido de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês desde a citação e atualização monetária pela 

variação do INPC, desde a data do desembolso; b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

atualização monetária, ambos a partir da data do arbitramento (Súmula 362 

do STJ e Súmula 16 da TRU/TJMT), segundo índice do INPC/IBGE. Sem 

condenação de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 

9.099/95). P.R.I. Após o trânsito em julgado, em não havendo qualquer 

requerimento, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Cláudia, 30 de abril 

de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49711 Nr: 670-68.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA DORNELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEINIO JOSE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20957/O

 Vistos.

1. Antes de analisar a impugnação a penhora (fls. 55/56), intime-se o 

exequente para manifestar se possui interesse nos bens penhorados (fls. 

57-verso), uma vez que havendo desinteresse resta prejudicado o pedido 

do executado.

2. Após, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90406 Nr: 825-90.2016.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROBINI, D G DE OLIVEIRA 

MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o autor do fato para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o integral cumprimento da transação penal, 

tendo em vista o decurso do prazo para cumprimento, conforme 

estabelecido no Termo de Audiência Preliminar.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38236 Nr: 1505-10.2009.811.0105

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, pela carência 

superveniente de interesse processual.Descabe condenação ao 

pagamento de custas.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 663 de 846



 Cod. Proc.: 85409 Nr: 5483-14.2017.811.0105

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:3.911/MT, Evaldo Gusmão da Rosa - OAB:2982

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da certidão de ref. 116, 

nos termos da decisão de ref. 114.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 30083 Nr: 631-30.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquiedes Marçal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para recolher as custas de diligências do Oficial 

de Justiça para intimação das testemunhas para realização de audiência, 

no prazo de 05 dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41820 Nr: 1074-05.2011.811.0105

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar as partes para se manifestarem, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias, caso queiram, acerca da decisão de folha 593.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 85038 Nr: 5251-02.2017.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR VIEIRA EPP LTDA, JULIO CESAR 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18.941/MS, 

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT - OAB:21.917/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono os autos à publicação de matéria à imprensa, para que a parte 

autora recolha o valor de diligencia, conforme margeado pela Oficiala de 

Justiça á ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84535 Nr: 4927-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS, MGS, MGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Coêlho de Araújo 

Neto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 

art. 924, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO.Condeno a parte autora 

ao pagamento de custas, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.Descabe 

condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.Transitada em 

julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 30083 Nr: 631-30.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelci Capitani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquiedes Marçal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 140, REDESIGNO audiência instrutória para 

o dia 14 de junho de 2018, às 14h00.

 INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41820 Nr: 1074-05.2011.811.0105

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para manifestarem o que entendem por direito.

Caso não haja manifestação, Arquivem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-45.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES DA SILVA 34949798200 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 13/06/2018, 

às 15h00min.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61521 Nr: 590-53.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Abreu Lima 

Rezende - OAB:3639/MT

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 10/04/15 (fl. 39), onde o 

autor do fato aceitou a proposta do Ministério Público, realizando a 

transação penal.

 Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em 18 de maio de 

2017, em favor da decretação da extinção da punibilidade, visto o 

cumprimento da transação pactuada (fl. 46).

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato 

DEJONAS TEIXEIRA DA SILVA, observando-se o disposto no artigo 84, 

parágrafo único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66164 Nr: 1479-36.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21072

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 25/02/20016 (fl. 30), onde 

o autor do fato aceitou a proposta do Ministério Público, realizando a 

transação penal.

 Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em 16 de dezembro de 

2016, em favor da decretação da extinção da punibilidade, visto o 

cumprimento da transação pactuada (fl. 30).

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato 

VALMIR DOS SANTOS, observando-se o disposto no artigo 84, parágrafo 

único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65472 Nr: 871-38.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Gouveia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 12/06/2015 (fl. 29), onde o 

autor do fato aceitou a proposta do Ministério Público, realizando a 

transação penal.

 Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em 16 de dezembro de 

2016, em favor da decretação da extinção da punibilidade, visto o 

cumprimento da transação pactuada (fl. 29).

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato DARCI 

GOUVEIA DA SILVA, observando-se o disposto no artigo 84, parágrafo 

único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68789 Nr: 697-76.2016.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Embargos. Havendo necessidade de questionar, mas 

decaindo de parte mínima, são devidos honorários advocatícios ao 

exequente. CONDENA-SE a embargante ao pagamento dos honorários 

advocatícios, FIXANDO-OS em 5% sobre o valor do excesso apontado 

(art. 85, §3º, I, do CPC). Há isenção quanto ao pagamento de custas e 

despesas. No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR as partes;2.Transitada em 

julgado, TRASLADAR cópia para o processo PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a 

Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, conforme for, ao 

Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT (conforme for), atentando-se ao valor 

indicado NOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. 3.Após, arquivar com as 

baixas e anotações de estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 27 

de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64996 Nr: 1352-82.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR NONATO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR NONATO RIBEIRO, Rg: 

2053415-9, Filiação: João Nonato Ribeiro e Maria Luiza Silveira Ribeiro, 

data de nascimento: 12/03/1988, brasileiro(a), natural de Juruena-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.
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 Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

reeducando ADEMIR NONATO RIBEIRO, pela prescrição da pretensão 

executória estatal, nos termos do art. 107, IV, c.c. os arts. 109, V, 110, 

“caput”, e 112, I, todos do CP.IV - DISPOSIÇÕES FINAISDeixo de condenar 

em custas e despesas processuais, em face do provimento específico 

extintivo da punibilidade.Intime-se o apenado, pessoalmente, desta 

decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se faça 

necessário.Ciência o Ministério Público.Nos termos do item 2.2.9.1 da 

CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 42/08, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT.Após, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como 

MANDADO.Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI, digitei.

Cotriguaçu, 10 de novembro de 2017

José Jorge da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68476 Nr: 529-74.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA ESPINDULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, RECEBE-SE a denúncia em relação a ANTONINA BENITES 

quanto à imputação indicada na Denúncia.Por isso, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR A ADVOGADA SARA TONEZER, já que constituída 

anteriormente;2.Citar a acusada, pessoalmente, nos termos do art. 396 do 

CPP, podendo responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

dias;3.Na citação, deverá ser indagada se tem condições de constituir 

advogado nos autos ou se pretende a nomeação de advogado dativo, 

sendo advertido de que, não apresentada a resposta no prazo legal, será 

nomeado defensor para apresentá-la;4.NÃO APRESENTANDO ou 

informando que não possui condições de constituir Defensor, deve a 

SECRETARIA proceder à nomeação de Defensor para tanto, seguindo no 

processo, obedecendo, como sempre, à alternância dos nomes 

constantes de lista;5.NÃO ENCONTRADO, ao Ministério Público para 

indicação de endereço ou outro requerimento;6.Quanto aos requerimentos 

acerca de documentos relacionados aos antecedentes.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se, servindo a presente como MANDADO. 

Cotriguaçu/MT, 03 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61130 Nr: 863-50.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO SÉRGIO ABREU LIMA 

REZENDE - OAB:3639

 Vistos...

A Defesa não indicou o endereço da testemunha VANTUIR. Assim, 

preclusa a indicação.

 Ante a necessidade, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para a oitiva das 

testemunhas JOÃO VICENTE (fl. 77), SILVANIR (fl. 66v, COM CONDUÇÃO 

COERCITIVA PARA TAL PESSOA), CLARICE, ANA PAULA e JUSTOS (fl. 

72), consoante manifestação de fl. 98, para o dia 03/07/2018, às 

14h00min.

 Além disso, deve ser expedida Precatória para oitiva de HELFRIT, pois há 

também endereço fora da comarca.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as testemunhas para a audiência designada;

2. Intimar a Defesa e o acusado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cotriguaçu, 28 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62287 Nr: 687-37.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

Após pesquisas no INFOJUD, NÃO houve resposta.

 Ante a necessidade, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para a oitiva de POLIANA 

para o dia 27/06/2018, às 11h30min.

 Além disso, deve ser expedida Precatória para oitiva de HELFRIT, pois há 

também endereço fora da comarca.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a testemunha para oitiva (de acordo com o endereço indicados 

pelo Ministério Público) para a audiência designada;

2. Intimar a Defesa e o acusado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cotriguaçu, 28 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30013 Nr: 593-02.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENO MAGNO DE MAGALHÃES - SD PM, 

BENEDITO FERREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9.659-B/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B, SARA 

TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Vistos...

A Defesa não indicou o endereço do acusado Benedito. Assim, deixa-se 

de INTIMÁ-LO. Isso não significa a impossibilidade de interrogatório na 

audiência a seguir designada, desde que aqui compareça.

 Ante a necessidade, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para a oitiva da testemunha 

JOSÉ MARTINS GOMES (policial militar), para o dia 03/07/2018, às 

16h30min.

 Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a testemunha para a audiência designada;

2. CASO não mais esteja lotado aqui, EXPEDIR PRECATÓRIA para onde 

esteja;

3. Intimar as Defesas e o acusado MARILENO (por Precatória, estando 

lotado em Barra do Bugres).

 Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cotriguaçu, 28 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32780 Nr: 910-29.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA COM. EXP. MADEIRAS LORENZETTI 

LTDA, NILSON JUAREZ LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 DESIGNA-SE audiência para 03/07/2018, às 09h00min.

 1.Intimar o acusado (endereço indicado na fl. 57);
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2.Intimar a Defesa;

3.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32792 Nr: 921-58.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO WEIAND - Vulgo "Polaco"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 As oitivas da testemunha de acusação e de defesa não ocorreram por 

desistência das partes.

 Quanto ao interrogatório, o acusado, não sendo encontrado no endereço 

por ele indicado, deixa implícito o desinteresse em ser integrado (ou se 

manter) ao processo. Assim, DECRETA-SE a REVELIA do acusado (art. 

367 do CPP).

 Assim:

1.Ao Ministério Público para alegações finais (ou requerimento outro);

2.Após, à Defesa para o mesmo fim;

3.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33243 Nr: 1058-40.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DIF, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B, Wainer Williams de Figueiredo 

Fortes - OAB:14.614

 A petição de fl. 166 não altera a nomeação do ilustre advogado Florentino 

Martins. Segue, o acusado, com dois defensores, pelo menos até 

apontamento diferente pelo constituído, o qual já havia renunciado 

anteriormente (fl. 155).

Assim, foi inserido novamente no cadastro da parte o prestigiado 

causídico.

No mais, DESIGNA-SE audiência para a oitiva de VALDECIRA (fl. 165) para 

o dia 03/07/2018, às 09h30min.

 À SECRETARIA:

1.EXPEDIR PRECATÓRIA para oitivas de Deisiane e Marilene (fl. 165);

2.Intimar a testemunha VALDECIRA (fl. 165);

3.Intimar a Defesa (o nomeado e o constituído);

4.CERTIFICAR acerca da chegada da mídia referente à audiência em 

Aripuanã (fl. 171 e ss.).

 Serve como mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33582 Nr: 1588-44.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO SILVÉRIO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8.443, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Homologa-se a desitência das temunhas (fl. 258/259).

EXPEDIR Precatória para Araputanga para oitiva das testemunhas 

mencionadas na fl. 258.

INTIMAR a Defesa da Expedição da Carta.

 Após devolução da Precatória, VISTAS às partes para alegações ou 

requerimentos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34395 Nr: 814-77.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESAQUE PINHEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

Ante o descumprimento da condição imposta, a qual se vincula à 

reparação do dano, REVOGA-SE a suspensão condicional do processo 

(art. 89, §3º, do CPP). Faz-se isso antes de ouvir a defesa, por celeridade, 

porém, na continuidade, em havendo arguição, pode-se reanalisar a 

questão.

 Ante a necessidade, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para a oitiva da VÍTIMA, da 

testemunha ORLANDO e do ACUSADO, para o dia 03/07/2018, às 

15h30min.

 Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR vítima e testemunha para a audiência designada;

2. Intimar a Defesa e o acusado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cotriguaçu, 28 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34991 Nr: 1409-76.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE LOURDES CATANIO, JAMES ARTE 

COMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

I DA ATUAL FASE PROCESSUAL: relatório

Trata-se de fase processual referente à análise acerca do cumprimento 

das condições vinculadas à suspensão condicional do processo (art. 89 

da Lei 9.099/95).

 Tendo em mente tal arcabouço normativo, passa-se à análise do caso em 

tela.

 II DA ANÁLISE PROPRIAMENTE DITA: fundamentação

Trata-se de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/98) 

proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso e aceita por IVETE 

LOURDES CATÂNIO e JAMES ARTE COMIM, vinculando-se ao 

cumprimento de certas condições.

Em manifestação, o Ministério Público foi revogação da suspensão, 

considerando o não-cumprimento total.

 A Defesa apresentou justificativa.

 Inicialmente, cabe dizer que os depósitos foram feitos, consoante se 

depreende dos documentos juntados.

 Quanto ao comparecimento, concorda-se que houve descumprimento 

parcial, já que vieram menos vezes do que deveriam (uma vez a cada três 

meses).

 Considerando o significado da suspensão condicional do processo 

(instituto voltado à criação de vínculo com o processo), pode-se concluir 

que houve SUBSTANCIAL cumprimento do quanto estabelecido, sendo de 

se considerar o art. 89, §4º, da Lei 9.099/95 (revogação facultativa).

 Assim, ante a peculiaridade do presente caso, mostrando-se 

desnecessária a continuidade do processo, deve-se concluir pela 

extinção.

 III DA CONCLUSÃO: dispositivo

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pelo cumprimento 

das condições estabelecidas em suspensão condicional do processo, 

quanto a IVETE LOURDES CATÂNIO e JAMES ARTE COMIM, com fulcro no 

art. 89, §5º, da Lei 9.099/95.

 Sem custas e condenação em despesas.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a Defesa;

2. Dar ciência ao Ministério Público;

3. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com as 

baixas e anotações necessárias.

Cotriguaçu/MT, 28 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34994 Nr: 1412-31.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR BUCHELT MOTA, ELISMAR PASSOS 

MOURA, MANOEL MARTINS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Aceita-se a justificativa do acusado.

 Designa-se audiência para o interrogatório para o dia 03/07/2018, às 

17h00min.

À SECRETARIA:

1.INTIMAR acusado, Defesa e Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60739 Nr: 473-80.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para a oitiva das testemunhas da acusação e da 

Defesa (fl. 62) para o dia 03/07/2018, às 18h30min.

 Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMARs testemunhas para a audiência designada;

2. CASalgum dos policiaisi não mais esteja lotado aqui, EXPEDIR 

PRECATÓRIA para onde esteja;

3.EXPEDIR Precatória (Costa Rica/MS, fl. 84), tanto para INTERROGATÓRIO 

no deprecado quanto para CIÊNCIA da audiência (podendo, se quiser, ser 

interrogado neste Juízo, caso aqui compareça);

4. Intimar Defe.

 Ciência ao Ministério Público.

 Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.

Cotriguaçu, 28 de abril de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29568 Nr: 645-95.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ALMEIDA SCOPEL, SANTOS 

FERREIRA GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, SUSPENDE-SE o PROCESSO e o CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL e SE DECRETA a PRISÃO PREVENTIVA de EDSON DE 

ALMEIDA SCOPEL.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO 

para o dia 04/07/2018, às 15h30min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas e também o interrogatório do réu (se 

comparecer, pois residente em Buritis).Considerando haver policial 

arrolado como testemunha, desde já fica autorizada a consulta com a Cia 

da PM e/ou DP respectivas para verificar onde está lotado o policial, 

expedindo-se Precatória para a oitiva. Por fim, à SECRETARIA 

para:1.EXPEDIR o mandado de prisão em desfavor de EDSON DE ALMEIDA 

SCOPEL, devendo ser encaminhado aos órgãos de praxe e também 

INSERIDO no Sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP/CNJ 2.0, conforme art. 1778 da CNGC), INDICANDO A DATA 

FUTURA DE PRESCRIÇÃO: 15/08/2051.2.PROCEDER À SEPARAÇÃO DO 

PROCESSO quanto a EDSON DE ALMEIDA SCOPEL (com as providências 

necessárias), arquivando provisoriamente o processo (arts. 982, §3º e 

1349, ambos da CNGC), encaminhando conclusos quando da 

manifestação de algum sujeito processual ou da efetivação da prescrição, 

o que ocorrer primeiro; PRESCRIÇÃO: 15/08/2051. [...] 4.MANTER 

CONTATO com SECRETARIA DE COLNIZA, verificando, no processo 

64747 (nº de Colniza) o endereço indicado pelo acusado Santos quando 

de sua liberdade (conforme sentença condenatória). Com a informação, 

EXPEDIR PRECATÓRIA para a INTIMAÇÃO do acusado acerca da 

audiência (podendo aqui comparecer para ser interrogado), bem como 

para INTERROGATÓRIO no DEPRECADO;5.INTIMAR as testemunhas, o réu 

e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, 

SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA. Ciência ao Ministério Público. Serve 

o presente como MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Int imar. 

Cumprir.Cotriguaçu, 30 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 1120-80.2009.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AREIA BONFANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Com a apresentação das alegações finais pelo Ministério Público:

1.INTIMAR a Defesa para alegações finais (ou requerimento);

2.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 20013 Nr: 37-05.2004.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DO CARMO KUSTER-"NEGO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173

 Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o dia 29 de junho de 2018, às 08h00min, na Sala de 

Audiência do Fórum de Cotriguaçu. II PROVIDÊNCIAS – À SECRETARIAPor 

fim, a SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR (se isso já não foi feito) o 

requerido pelo Ministério Público (TÓPICO II do Relatório anterior e TÓPICO I 

deste), atentando-se à questão da juntada em até três dias úteis e 

imprescindível intimação da outra parte;2.INTIMAR as testemunhas 

arroladas na fase do art. 422 do CPP, atentando-se aos endereços 

indicados pelas partes;3.QUANTO à questão da videoconferência para 

oitiva da vítima, FICARÁ a CARGO do GABINETE manter contato com o 

FÓRUM da Comarca onde reside a vítima, isso para verificar a 

POSSIBILIDADE de realização. Assim que for concluído o contato, isso 

será CERTIFICADO e encaminhado à SECRETARIA;4.INTIMAR o acusado e 

a Defesa (pessoalmente, se Defensor nomeado);5.ESTANDO PRESO o 

acusado, OFICIAR à Direção do Presídio respectivo e requisitar a 

condução do preso ao Fórum de Cotriguaçu na data e horário 

especificados;6.INTIMAR os jurados;7.INTIMAR o Ministério 

Público;8.EXTRAIR cópias desta decisão e da Pronúncia, as quais deverão 

ser entregues aos Jurados (art. 472, p. único, do CPP).Intimar.Cumprir, 

expedindo-se o necessário para a preparação da Sessão 

Plenária.Cotriguaçu/MT, 30 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27785 Nr: 710-27.2006.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO XAVIER DE SOUZA, DANIELY DE 

OLIVEIRA SOUZA - Vulgo "Baixinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária. O pleito da Defesa (fl. 

126, entrevista com a vítima) carece de maior explicação, não sendo 

possível o deferimento, pelo menos por ora. IV DA DESIGNAÇÃO DE 
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AUDIÊNCIA – À SECRETARIAPor fim, o art. 399 do CPP.DESIGNA-SE 

audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 04/07/2018, às 

13h30min, ocasião em que serão realizados os depoimentos das 

testemunhas (em sentido amplo) e também o interrogatório dos réus. 

Importante consignar que alguns policiais indicados como testemunhas 

pelo Ministério Público podem não mais trabalhar na Comarca, de modo que 

deve ser mantido contato com a Cia da PM e/ou Delegacia de Polícia Civil 

respectiva e verificado o local onde estão, sendo expedida a Precatória 

respectiva. Por fim, à SECRETARIA para:1.MANTER contato com a Cia da 

PM respectiva (ou DP, conforme for), verificando onde estão os policiais 

arrolados, EXPEDINDO as Precatórias necessárias;2.Havendo 

testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, 

DEPREQUE-SE a inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 

222, § 2º, do CPP, FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das 

precatórias. INTIMAR as partes da expedição das precatórias, a fim de 

que acompanhem seu cumprimento diretamente no Juízo 

deprecado;3.INTIMAR as testemunhas, réus e a Defesa (pessoalmente, se 

defensor nomeado, MAS POR TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA 

CIDADE).Ciência ao Ministério Público.Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28402 Nr: 1371-06.2006.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO GONÇALVES - Vulgo "Anizão ou 

Anizio da Claudia", JOSÉ VALDERI LUBKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Ante o exposto, SUSPENDE-SE o PROCESSO e o CURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL e SE DECRETA a PRISÃO PREVENTIVA de ANÍZIO 

GONÇALVES.DESIGNA-SE audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO 

para o dia 04/07/2018, às 17h00min, ocasião em que serão realizados os 

depoimentos das testemunhas e também o interrogatório do 

réu.Considerando haver policial arrolado como testemunha, desde já fica 

autorizada a consulta com a Cia da PM e/ou DP respectivas para verificar 

onde está lotado o policial, expedindo-se Precatória para a oitiva. Por fim, à 

SECRETARIA para:1.EXPEDIR o mandado de prisão em desfavor de 

ANÍZIO GONÇALVES, devendo ser encaminhado aos órgãos de praxe e 

também INSERIDO no Sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP/CNJ 2.0, conforme art. 1778 da CNGC), INDICANDO A DATA 

FUTURA DE PRESCRIÇÃO: 26/01/2052.2.PROCEDER À SEPARAÇÃO DO 

PROCESSO quanto a ANÍZIO GONÇALVES (com as providências 

necessárias), arquivando provisoriamente o processo (arts. 982, §3º e 

1349, ambos da CNGC), encaminhando conclusos quando da 

manifestação de algum sujeito processual ou da efetivação da prescrição, 

o que ocorrer primeiro; PRESCRIÇÃO: 26/01/2052. 3.Havendo testemunhas 

residentes fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE a 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, 

FIXA-SE o PRAZO DE 60 DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMAR 

as partes da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu 

cumprimento diretamente no Juízo deprecado;4.INTIMAR as testemunhas, 

o réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado, MAS POR 

TELEFONE, SE RESIDENTE EM OUTRA COMARCA;5.DEVE o DEFENSOR do 

acusado JUNTAR procuração. Em não o fazendo (inércia ou por não ser 

Defensor), DEVE o acusado constituir outro Defensor (não o fazendo no 

prazo de 10 dias), DEVE SER NOMEADO Defensor a partir da lista da 

Secretaria (obedecendo à alternância dos nomes, como sempre). Ciência 

a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o .  S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/PRECATÓRIA/OFÍCIO.Intimar. Cumprir.Cotriguaçu, 30 de abril de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29556 Nr: 583-55.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR MACIEL DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 DESIGNA-SE audiência (testemunha Cláudia, cf. endereço de fl. 199) para 

o dia 03/07/2018, às 10h00min.

 INTIMAR o Defensor (por telefone), sendo que, caso não pretenda 

continuar no processo (já que não mais residente aqui), DEVE SER 

NOMEADO outro (a partir da lista usada, de acordo com a alternância de 

praxe).

 INTIMAR o acusado.

INTIMAR a testemunha.

 Ciência ao Ministério Público.

Serve como MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 17029 Nr: 1282-46.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FERNANDO SOARES - Vulgo "Negão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o dia 13 de julho de 2018, às 08h00min, na Sala de 

Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV PROVIDÊNCIAS – À 

SECRETARIAPor fim, a SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR (se isso já 

não foi feito) o requerido pelo Ministério Público (TÓPICO II, acima), 

atentando-se à questão da juntada em até três dias úteis e imprescindível 

intimação da outra parte;2.INTIMAR as testemunhas arroladas na fase do 

art. 422 do CPP, atentando-se aos endereços indicados pelas 

partes;3.INTIMAR o acusado e a Defesa (pessoalmente, se Defensor 

nomeado);4.DEVE A DEFESA SE ATENTAR PARA A INDICAÇÃO DOS 

ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS;5.ESTANDO PRESO o 

acusado, OFICIAR à Direção do Presídio respectivo e requisitar a 

condução do preso ao Fórum de Cotriguaçu na data e horário 

especificados;6.INTIMAR os jurados;7.INTIMAR o Ministério 

Público;8.EXTRAIR cópias desta decisão e da Pronúncia, as quais deverão 

ser entregues aos Jurados (art. 472, p. único, do CPP).Publicar. 

Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a preparação da Sessão 

Plenária.Cotriguaçu/MT, 30 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 25446 Nr: 892-47.2005.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO DA COSTA NEVES - Vulgo 

"Gordinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o dia 06 de julho de 2018, às 08h00min, na Sala de 

Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV PROVIDÊNCIAS – À 

SECRETARIAPor fim, a SECRETARIA para:1.PROVIDENCIAR (se isso já 

não foi feito) o requerido pelo Ministério Público (TÓPICO II, acima), 

atentando-se à questão da juntada em até três dias úteis e imprescindível 

intimação da outra parte;2.INTIMAR as testemunhas arroladas na fase do 

art. 422 do CPP, atentando-se aos endereços indicados pelas 

partes;3.INTIMAR o acusado e a Defesa (pessoalmente, se Defensor 

nomeado);4.DEVE A DEFESA SE ATENTAR PARA A INDICAÇÃO DOS 

ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS;5.ESTANDO PRESO o 

acusado, OFICIAR à Direção do Presídio respectivo e requisitar a 

condução do preso ao Fórum de Cotriguaçu na data e horário 

especificados;6.INTIMAR os jurados;7.INTIMAR o Ministério 

Público;8.EXTRAIR cópias desta decisão e da Pronúncia, as quais deverão 

ser entregues aos Jurados (art. 472, p. único, do CPP).Publicar. 

Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a preparação da Sessão 

Plenária.Cotriguaçu/MT, 30 de abril de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34213 Nr: 632-91.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Embora tenha havido a publicação no DJe para intimação da parte-autora, 

verifica-se que o “cadastro de advogado” está incompleto, constando 

apenas “Selma” e “Jaqueline”.

 Por isso deve-se afastar a regularidade da intimação. Neste ato, 

COMPLEMENTA-SE o cadastro.

Por isso, DESIGNA-SE audiência em instrução para o dia 08/06/2018, às 

17h15min.

À SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

2. Após, conclusos para audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26804 Nr: 2142-18.2005.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON UNIZYCKI DOS SANTOS - Vulgo 

"Nelsinho borracheiro"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, DESIGNA-SE sessão para julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri para o dia 20 de julho de 2018, às 08h00min, na Sala de 

Audiência do Fórum de Cotriguaçu. IV PROVIDÊNCIAS – À 

SECRETARIATendo em vista a manifestação da Defensora Sara Tonezer, 

deve ser ela tida como a Defensora para o Júri. Caso queira, pode 

apresentar novo rol de testemunhas (com 30 dias de antecedência), 

devendo ser intimadas as pessoas indicadas. Por fim, a SECRETARIA 

para:1.PROVIDENCIAR (se isso já não foi feito) o requerido pelo Ministério 

Público (TÓPICO II, acima), atentando-se à questão da juntada em até três 

dias úteis e imprescindível intimação da outra parte;2.INTIMAR as 

testemunhas arroladas na fase do art. 422 do CPP, atentando-se aos 

endereços indicados pelas partes;3.INTIMAR o acusado e a Defesa 

(pessoalmente, se Defensor nomeado);4.ESTANDO PRESO o acusado, 

OFICIAR à Direção do Presídio respectivo e requisitar a condução do 

preso ao Fórum de Cotriguaçu na data e horário especificados;5.INTIMAR 

os jurados;6.INTIMAR o Ministério Público;7.EXTRAIR cópias desta decisão 

e da Pronúncia, as quais deverão ser entregues aos Jurados (art. 472, p. 

único, do CPP).Publicar. Intimar.Cumprir, expedindo-se o necessário para a 

preparação da Sessão Plenária.Cotriguaçu/MT, 02/05/2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63554 Nr: 428-08.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEITÃO DA SILVA vulgo Marcão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia pelo Ministério Público, julgando-se PROCEDENTE o feito nas 

Alegações Finais, ABSOLVENDO MARCOS LEITÃO DA SILVA quanto à 

imputação feita, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal. IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIATendo havido nomeação de 

Defesa, fixam-se como honorários advocatícios a JOSÉ VITOR PEREIRA 

DE CASTRO (OAB 11258-A/MT) o valor de 01 URH, o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).Sem custas e 

despesas processuais.Oportunamente, após certificar o trânsito em 

julgado desta sentença, adotar as seguintes providências:1.Arquivar com 

as baixas, anotações e comunicações necessárias. Ciência ao Ministério 

Público.Publicar.Intimar.Cotriguaçu/MT, 1º de maio de 2018.Dante Rodrigo 

Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48465 Nr: 1595-56.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anor Christofer Lima Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Ligia de Lima Gomes - 

OAB:49810

 Vistos etc. I – De início, considerando o requerimento do parquet à ref. 43, 

oficie-se o diretor da cadeia pública para que junte aos autos o(s) 

relatório(s) de análise acerca da(s) leitura(s) realizada(s) pelo 

recuperando, bem como dos trabalhos de artesanatos desenvolvidos, 

informando a carga horária das atividades realizadas pelo recuperando. II 

– À secretaria reitere o ofício de ref. 34 para que a 4º Vara Criminal de 

Cuiabá junte aos autos a comprovação do cumprimento do alvará de 

soltura do recuperando. III – Aceita as condições acima estabelecidas ao 

recuperando, sai o próprio notificado que o não cumprimento das medidas 

poderá importar em regressão do regime de pena, e, consequentemente, 

na decretação de sua prisão. II – Considerando o endereço informado pelo 

recuperando REMETAM-SE os autos à comarca de Campo Verde para 

fiscalização de cumprimento de pena. III – FIXO o prazo de 07 (sete) dias 

para que o recuperando se apresente no fórum da comarca de Campo 

Verde-MT. IV – EXPEÇA-SE Alvará De Soltura Se Por Outro Motivo Não 

Estiver Preso. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providencias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54628 Nr: 784-62.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Tolentino da Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 784-62.2018.811.0034

Código 54628

VISTOS, etc.

 Cuida-se de ação de ação de cobrança c/c indenização por dano moral e 

material, ajuizada por EDITH TOLENTINO DA TRINDADE, em face de 

BANCO BRADESCO S/A E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, todos devidamente qualificados nos autos.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, após minuciosa análise dos autos, exsurge-se que a 

requerente não apresentou comprovante de endereço válido, eis que há 

documentos juntados aos autos com endereços diferentes. Ademais a 

autora apresentou declaração de hipossuficiência sem a devida 

comprovação.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 
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(quinze) dias, acostar aos autos comprovante de residência válido, bem 

como, comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça à própria, apresentando documentos, tais como 

Declaração de Imposto de Renda, Extratos bancários dos últimos 03 (três) 

meses, comprovante de recebimento de salário, sob pena de 

cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 25 de abril de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53013 Nr: 68-35.2018.811.0034

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATdS, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 Processo nº 68-35.2018.811.0034 (Código 53013)

VISTOS, etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 14 onde as partes declaram não possuir 

condições de constituir advogado, NOMEIO como advogado dativo o Dr. 

Chernenko do Nascimento Coutinho – OAB 17553-O, devendo prosseguir 

patrocinando os interesses dos requeridos, ofertando defesa competente, 

no prazo legal.

INTIME-SE para manifestar-se acerca da nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica consignado que os 

honorários serão arbitrados ao final, sem prejuízos e de acordo com sua 

atuação no feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32991 Nr: 1653-98.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milena Fernanda Bezerra Cardoso Duarte, 

Rangel Aparecido Souza Ribeiro, Mayke Kennydi Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:, Saulo Vinicius de Moraes - OAB:19046

 “Vistos etc. I – De início, considerando que o causídico nomeado para os 

denunciados informou a impossibilidade de comparecer à audiência (ref. 

120), deverá, no momento da expedição do alvará de honorários, ser 

descontados o valor de 1,5 URH, ao qual arbitro ao advogado nomeado 

para este ato. II - Considerando que neste ato foi procedida a oitiva das 

testemunhas, bem como interrogatório dos denunciados, encerro a 

instrução processual. II – Assim, abra-se VISTA ao parquet e ao 

advogado de Defesa, consecutivamente, para que no prazo legal 

apresentem memoriais finais escritos, de acordo como art. 403, §3º do 

CPP. IV - Após, conclusos para sentença. V – Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49805 Nr: 2066-72.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurany Carvalho Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0

 “Vistos etc. I – Considerando que neste ato foi procedida a oitiva da vítima 

e o interrogatório do denunciado, não havendo requerimento de 

diligencias, encerro a instrução processual. II – Assim, abra-se VISTAS ao 

MPE e à advogada de defesa, consecutivamente, para que no prazo legal 

apresente memoriais escritos, de acordo como art. 403, §3º do CPP. Após, 

conclusos para sentença. III - Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48358 Nr: 1538-38.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cleber Mesquita de Olegário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Oliveira da Silva - 

OAB:13.743-MT

 “Vistos etc. I – Considerando que neste ato foi procedida a oitiva da 

testemunha, e, tendo em vista já ter procedido interrogatório do 

denunciado (ref. 43), não havendo requerimento de diligencias, encerro a 

instrução processual. III – Assim, abra-se VISTA ao parquet e ao 

advogado de defesa, consecutivamente, para que no prazo legal 

apresentem memoriais finais escritos, de acordo como art. 403, §3º do 

CPP. IV - Após, conclusos para sentença. V – Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.”

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-48.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000077-48.2016.8.11.0034; Valor causa: R$ 73,13; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANDRADE ALVES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S/A Visto etc. Intime a parte requerida para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos requerendo o que entender de 

direito. Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 20 de abril de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-33.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Processo: 

1000121-33.2017.8.11.0034; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ADRIANA MARIA ALVES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO ETC. INTIMEM-SE as partes acerca do 

retorno dos autos a este Juizado Especial Cível. Após, decorrido o prazo 
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de 15 (quinze) dias sem manifestação, certifique-se, remetendo-se, em 

seguida, os autos AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom Aquino – MT, 

20 de abril de 2018. LAURA DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em 

substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 016/2018-DF

O DOUTOR, JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA M.M. Juiz de Direito 

Diretor do Fórum da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a implantação do programa e Social do Governo Federal, 

com vistas a simplificar e unificar a entrega das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fiscais (Escrituração Pública Digital) em todo país.

CONSIDERANDO que o sistema de Gestão Integrada da Primeira 

Instancia-SGPI desenvolvido pela corregedoria Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso, implementada para atender às exigências do referido 

Programa com relação a todos os colaboradores Credenciados no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO que o SGPI, depois de alimentado pelos credenciados 

necessita de conferência e assinatura eletrônica da certidão de Produção 

e consequente envio ao FUNAJURIS para o devido pagamento.

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR, a servidora Mailza Ramos de Araújo, matricula 7693, 

Gestora Geral de 1º Instancia a efetuar a conferência mensal e juntamente 

com este magistrado, proceder à assinatura de todos os credenciados 

das equipes da Comarca de Feliz Natal, abaixo especificados:

-Interprofissional, Conciliadora/-Juizado Especial e -Programa bem 

viver-Saúde

 Esta portaria entra em vigor a partir desta data.Publique-se, 

encaminhando cópia via CIA a Corregedoria Geral da Justiça e anexando 

no Portal SGPI. Feliz Natal, 02 de maio de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 Juiz de Direito – Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75438 Nr: 1188-38.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CHARLES 

DA SILVA ARAÚJO, CLEVERSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento referente a Carta 

Precatória a ser encaminhada a Alta Floresta-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78494 Nr: 140-73.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de crédito de livre admissão de associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIETER SACKMANN, VALDINHO WASSMUTH, 

SHIRLEI LIEBICH, LORI SACKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da sentença de fls. 56/56v., deixo de analisar a petição de fls. 57. 

Desta forma, devolvo os autos à secretaria para que cumpra-se 

integralmente a sentença retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76301 Nr: 308-12.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA SABO MENDES 

JUNIOR - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de Liminar, proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato 

Grosso e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O Ministério Público propôs a presente ação, a fim de que seja implantado 

núcleo da Defensoria Pública nesta Comarca de Feliz Natal.

Em Decisão de fls. 10/19, foi deferida a liminar para que o Estado de Mato 

Grosso realizasse a instalação do núcleo da Defensoria Pública nesta 

Comarca.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contestou a presente 

ação às fls. 32/43.

O Estado de Mato Grosso contestou a presente ação às fls. 77/84.

O Ministério Público se manifestou às fls. 111/113, requerendo o 

julgamento antecipado da lide e a procedência do pedido.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e Decido.

Cumpre destacar que o caso em comento comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória, nos termos do artigo 355, I, do CPC, vejamos:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas.”

 Havendo questões prejudiciais ao mérito, passo a sua análise.

Da Preliminar – Perda Superveniente do Objeto.

Sustenta a requerida Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que 

foi designada uma Defensora para atuar nesta Comarca, requerendo 

extinção do feito pela perda superveniente do objeto.

Cabe esclarecer que apesar de ter sido designada Defensora Pública para 

atuar nesta Comarca, no momento não se encontra nenhum membro da 

referida Instituição atuando em Feliz Natal.

Assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto.

 Desta forma, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.

A Defensoria Pública alegou ainda, em sede de preliminar, o descabimento 

da multa diária e necessidade de reforma da decisão liminar.

No entanto, tais alegações não figuram dentre àquelas que necessitam de 

análise antes de se adentrar ao merito causae, até porque já foram 

deduzidas no recurso interposto pelos requeridos.

Ultrapassadas tais questões, passo ao julgamento do mérito.

DO MÉRITO

Inicialmente, me cumpre tecer alguns comentários acerca da importância 

da Defensoria Pública para a sociedade. Como se sabe, a Defensoria 

Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados (art. 134 e parágrafo único da CF/88), sendo, portanto, 

inconcebível que o Estado se exonere dessa obrigação constitucional.

É dever da Defensoria Pública, aproximar os mais necessitados de seus 

direitos, facilitando o acesso dessas pessoas à Justiça de que são 

detentoras, e principalmente daqueles que dela necessitam.

Segue entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO: INSTALAÇÃO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DA UNIÃO EM IMPERATRIZ (MA). DEFESA DOS NECESSITADOS 

EM SENTIDO AMPLO NÃO REALIZADA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

DO DIREITO À JURISDIÇÃO E À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO 

IMPLEMENTADAS. NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE 

IMPLANTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIABILIDADE. 1. A 

defensoria pública é órgão essencial à atividade jurisdicional do Estado, 

nos termos do art. 134 da Constituição. 2. O direito à jurisdição e o direito à 
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assistência judiciária integral e gratuita são direitos fundamentais. Os 

pobres não podem ser privados de acionar a justiça e de ser defendidos 

pelo órgão constitucionalmente encarregado para tal, em razão da falta de 

instalação da defensoria pública da União em determinado município, sede 

de vara federal. 3. Apelação parcialmente provida. Demanda julgada 

parcialmente procedente para que seja reservado um cargo no futuro 

concurso da defensoria pública da União para lotação no município de 

Imperatriz-MA, instalando lá sua unidade administrativa. Precedente: AC 

200637020018383/MA, rel. orig. desembargador Fagundes de Deus, rel. 

para acórdão juiz convocado Gláucio Maciel Gonçalves, 5ª T., maioria, 

DJ-2/12/2011, p. 213. (TRF-1 - AC: 200437010013523 MA 

2004.37.01.001352-3, Relator: JUIZ FEDERAL MARCELO DOLZANY DA 

COSTA, Data de Julgamento: 30/07/2013, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, Data 

de Publicação: e-DJF1 p.276 de 08/08/2013)”.

A Constituição Federal, em seus artigos 5º e 134, dispõem sobre os 

deveres da Defensoria Pública e do Estado, bem como os direitos que 

possuem os mais necessitados. Vejamos:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos.”

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, 

judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 

e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 

Constituição Federal.”

A própria Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, em seus 

artigos 10 e 116 reconhece o valioso serviço que é prestado por esta 

instituição para a sociedade civil. Vejamos:

“Art. 10. O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei 

e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade 

de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos 

correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim 

como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, 

bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

XVII – é direito subjetivo público daqueles que comprovarem insuficiência 

de recursos, a assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria 

Pública.”

“Art. 116. A Defensoria Pública do Estado é instituição essencial à função 

jurisdicional, atuando junto à sociedade civil, na orientação jurídica e na 

defesa, em todos os graus e instâncias, dos direitos e interesses dos 

necessitados, na forma da lei.”

Verifica-se que para a implantação do direito fundamental de acesso à 

justiça, depende da atuação Estatal, pois a este cabe o fornecimento, 

criação de órgãos, setores ou repartições.

Havendo inércia do poder estatal para implantação da Defensoria Pública 

nas Comarcas, ocorre grande ofensa à Constituição Federal, ferindo seus 

Princípios e Garantias Fundamentais.

Assim, se entende a necessidade do Poder Judiciário de intervir em atos 

do Poder Executivo, sem que isso caracterize ofensa à separação dos 

poderes, ou ultrapasse a discricionariedade do Defensor Público Geral, 

uma vez que, cabe ao Judiciário garantir pela aplicabilidade dos direitos 

fundamentais, visando o bem comum.

Além do mais, se é permitido ao Judiciário determinar a construção de uma 

creche, da mesma sorte também o é determinar o retorno do núcleo da 

Defensoria Pública, tendo em vista que ambos visam o bem de sua 

coletividade e o cumprimento dos direitos fundamentais protegidos pela 

Constituição Federal. Sendo assim não há que se falar em estar ferindo o 

princípio constitucional da separação dos poderes, nem interferindo na 

autonomia da Defensoria Pública.

Segue entendimento Jurisprudencial:

“ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000534-61.2014.8.08.0031 

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR: 

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – 

COMPETÊNCIA – LOCAL DO DANO - INSTALAÇÃO DE DEFENSORIA 

PÚBLICA EM COMARCA NÃO ATENDIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA - OMISSÃO ESTATAL – CONTROLE 

PELO PODER JUDICIÁRIO – OBSERVÂNCIA DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 8°/2014. 1. O Juízo competente para processar e julgar 

as ações civis públicas é o do foro do local onde ocorrer o dano, 

consoante o disposto no art. 2º, da Lei nº 7.³47/1985. 2. A Constituição 

Federal inseriu a assistência jurídica integral e gratuita do cidadão de baixa 

renda entre os direitos e garantias fundamentais ao estabelecer no art. 5º, 

LXXIV, que: ¿o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos¿. 3. No âmbito da sua 

competência legislativa, o Estado do Espírito Santo editou a Lei 

Complementar nº 55/1994, que regulamenta a atuação da Defensoria 

Pública Estadual, a qual dispõe em seu art. 29 que: ¿os Defensores 

Públicos terão localização em todos os municípios do Estado e os critérios 

de fixação do quantitativo de Defensores por municípios serão definidos 

através da regulamentação da presente Lei .¿ 4. Em consonância com o 

entendimento proclamado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal é lícito ao 

Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, 

adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a 

implementação de políticas públicas quando comprovada a omissão 

estatal. 5. A omissão estatal que autoriza o Poder Judiciário ingressar na 

esfera de discricionariedade do Executivo é caracterizada pela inércia do 

Estado diante da existência de recurso material e pessoal suficiente para 

o cumprimento da obrigação a ser imposta. 6. Comprovada a deficiência 

do quadro de Defensores Públicos em todo Estado do Espírito Santo, bem 

como a impossibilidade orçamentária da Defensoria Pública Estadual e do 

Estado do Espírito Santo para a abertura de concurso público para a 

contratação imediata de novos Defensores, não pode o Poder Judiciário, 

mormente em sede liminar, impor a estruturação de núcleo da Defensoria 

Pública em Comarca não assistida. 7. A Emenda Constitucional nº 8°/2014, 

de 04 de junho de 2014, editada com o objetivo de suprir o deficit de 

Defensores Público em todo o país, estabeleceu um prazo de 08 (oito) 

anos a partir da sua promulgação para que a União, os Estados e o Distrito 

Federal designem Defensores Públicos para atuar todas as unidades 

jurisdicionais. 8. Antes do decurso do prazo estabelecido na referida 

Emenda Constitucional e sem observar o critério que prioriza as regiões 

com maiores índices de exclusão social e adensamento populacional, o 

Poder Judiciário não poderá impor ao Executivo a imediata estruturação de 

núcleo da Defensoria Pública na Comarca de Mantenópolis. 9. Recurso 

provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os 

Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas 

taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos 

termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 18 de agosto 

de 2015. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00005346120148080031, 

Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/08/2015, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2015)”. (grifo 

nosso)

Há ainda, que se levar em conta o fato de que não havendo Defensoria 

Pública na Comarca, é necessária a nomeação dos Defensores Dativos 

para defender os interesses dos hipossuficientes. Porém, tal situação não 

é tão simples, eis que a Comarca conta com poucos advogados ativos, e 

destes, nem todos aceitam as nomeações, o que acaba sobrecarregando 

àqueles que aceitam, bem como, em razão do acúmulo de nomeações, 

resta afetada a celeridade processual, gerando prejuízos às partes 

hipossuficientes.

Ressalta-se ainda, o fato de que essas nomeações acabam se tornando 

muito onerosas aos cofres públicos, isso porque é exigido pela CNGC, a 

fixação dos honorários nos termos da Tabela da OAB/MT, conforme 

disposto em seu artigo 303:

 Artigo 303, CNGC: “No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos 

honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a 

natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários 

advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB/MT), nos termos da Lei n.º 8.906/94”.

 Atualmente o URH está no valor de R$ 896,51 (oitocentos e noventa e 

seis reais e cinquenta e um centavos). Em detida análise da Tabela da 

OAB/MT, só como exemplo, podemos verificar que para acompanhamento 

em uma audiência, o valor mínimo a ser fixado é de 1,5 URH, o qual 

equivale à R$ 1.344,76 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta 

e seis centavos).

É notório que, diante do número de processos em andamento na Comarca, 

com diversas audiências realizadas por mês, além de inúmeras sessões 
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do Tribunal do Júri (mínimo de 30 URH, o qual equivale à R$ 26.895,21), os 

gastos do Estado de Mato Grosso com referidos honorários, traduz em 

efetiva violação do Princípio da Eficiência.

Apenas a título informativo, somente no ano de 2017, este Juízo arbitrou 

em favor dos Advogados Dativos que atuaram na Comarca, o total de R$ 

182.154,81 (cento e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e 

oitenta e um centavos). Já nos meses de Janeiro a Abril de 2018, este 

Juízo arbitrou em favor dos Advogados Dativos que atuaram na Comarca, 

o total de R$ 102.390,77 (cento e dois mil, trezentos e noventa reais e 

setenta e sete centavos). Diante de tais valores, verifica-se que o Estado 

de Mato Grosso possui elevada despesa com o pagamento dos 

honorários fixados.

Ressalto, que como já dito anteriormente, poucos advogados aceitam 

nomeações como dativo, o que gera prejuízos às partes diante da demora 

no trâmite processual, afrontando a celeridade processual e razoável 

duração do processo.

 Há, ainda, no âmbito criminal, a ocorrência mais do que comum da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, diante da ausência de atuação 

da Defensoria Pública, o que fomenta na população a sensação de 

impunidade.

Diante de tudo que fora exposto e diante do que dispõe a Constituição 

Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê o direito de 

acesso à justiça a todos e ainda determina que os hipossuficientes devem 

receber assistência judiciária a cargo do Estado, e como tal assistência 

deve ser realizada pela Defensoria Pública, nada mais óbvio que 

determinar a implantação do núcleo de atendimento de tal órgão nesta 

Comarca

Não cabe razão aos requeridos ao alegarem ausência de previsão 

orçamentária, uma vez que já houve a designação de um membro da 

Instituição para atuar nesta Comarca, tendo este atuado até 01/09/2017, 

sendo que cessou sua atuação diante da alegação de ausência de 

verbas, o que não pode prosperar, uma vez que já havia dotação 

orçamentária para o Núcleo desta Comarca.

Desta forma, não há qualquer prejuízo na designação de novo Defensor 

para atuar nesta Comarca, uma vez que o anteriormente designado se 

encontra atuando na Comarca vizinha, Vera, a qual fica a mais ou menos 

50 km desta Comarca.

Diante de tudo aqui exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial constante na presente ação, para o fim de DETERMINAR que os 

requeridos, Estado de Mato Grosso e Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, designem um membro da Defensoria Pública nesta Comarca 

de Feliz Natal/MT, mesmo que em cumulação com outro núcleo, 

confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como determinar que os 

requeridos, incluam as despesas decorrentes da referida designação no 

orçamento do ano de 2019, sob pena de multa no montante de R$ 

5.000,00, a serem destinados ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos 

Difusos e Coletivos.

Ante o exposto, Declaro Extinto o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar 

uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, sendo incabível a 

condenação em custas e despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80893 Nr: 1696-13.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JÚNIOR CAVICHIOLI, ELENICE MOREIRA LIMA, 

PEDRO DE OLIVEIRA PRESTES, Orcenio Fuchs, Glicéria Gustmann Zimmer, 

RONALDO TELES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA E 

PASTORIL DO ASSENTAMENTO ENA -COOPERENA, Gelso Fistarol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534/O, Emanuel Lima Costa - OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Adriana Silva 

Fortaleza - OAB:12908-MT

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade 

de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50167 Nr: 64-59.2011.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA MARIA LEAL DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A, JULIANO BERTICELLI - OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Leite Paesano - 

Procurador Federal - OAB:Mat. 1243534

 Vistos, etc.

Trata-se AÇÃO SUMÁRIA E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PENSÃO POR 

MORTE DO FILHO, proposta por Zilda Maria Leal Duarte, contra I.N.S.S., 

todos devidamente qualificados nos autos.

 A inicial (fls. 08/12) veio acompanhada dos documentos de fls. 13/32, 

sendo devidamente recebida às fls. 33/34, onde foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita.

Após, a parte autora por meio de seu advogado, manifestou-se às fls. 

125, requerendo a extinção do feito, eis que desiste da presente ação.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e Decido.

O pedido de desistência formulado pela parte requerente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que a foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76642 Nr: 470-07.2016.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta pelo BANCO 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A., em face de 

FERNANDO SILVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/05) veio instruída dos documentos de fls. 06/18, sendo 

deferida liminarmente a busca e apreensão às fls. 19/20.

 Parte autora peticionou às fls. 29, informando o desinteresse no 

prosseguimento da presente ação, visto ter realizado acordo com o 

requerido.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte exequente merece 

acolhimento, porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do 

processo antes de formada a triangularização processual.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

 Proceda-se a liberação de eventuais restrições referente a presente 

ação, expedindo-se o necessário.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115152 Nr: 2184-49.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS PAIVA E SILVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe de Fiscalização do Posto Fisca 

Cachimbo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Isto posto, observada a apresentação de nota fiscal, bem como a 

lavratura do TAD (Termo de Apreensão e Depósito), DEFIRO EM TERMOS 

a medida liminar, determinando que a autoridade coatora proceda com a 

restituição dos bens apreendidos no TAD nº 1134640-7, especificamente, 

01 (um) caminhão e 4.368 (quatro mil trezentos e sessenta e oito) pacotes 

de latas de cerveja Itaipava. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar 

necessárias (Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I). Se as informações vierem 

acompanhadas de documentos, diga o impetrante em 05 (cinco) 

dias.Cientifique-se o ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da 

inicial para que, querendo, ingresse no feito.Em seguida, vista ao Ministério 

Público para parecer.Após, conclusos para sentença.Cumpra-se servindo 

a presente como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39634 Nr: 1835-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzimar Rocha Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- Centrais Eletricas Matogrossense S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113297 Nr: 741-63.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Daniel Lima Pinheiro, Thiago Lima Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Apesar de devidamente intimada, a testemunha Hugo Cervantes não 

compareceu ao ato, apresentando justificativa oficial.

Tratando-se de processo com réu preso, designo audiência em 

continuação para o dia 04.05.2018 às 14h.

Intime-se a testemunha faltante com urgência.

Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 105733 Nr: 574-80.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT/20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação a certidão de decurso de prazo, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90047 Nr: 2382-28.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Feliciano Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491-B

 Intimação do executado para tomar ciência do despacho de fls. 27, 

consoante transcrito abaixo: "VISTOS EM CORREIÇÃO.

DEFIRO o pedido de fls. 20 e DETERMINO a intimação da parte executada 

para complementar a garantia oferecida às fls. 10/11 com bens suficientes 

à integral garantia e satisfação do débito atualizado, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Após, manifeste a parte exequente."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100689 Nr: 1828-25.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Cristina Venâncio de Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banif Banco de Investimento (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5.665 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Marcelo Bertoldo Barchet, para 

dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção 

dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108828 Nr: 2279-16.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado rei do Norte LTDA - ME, 

JACSON DA SILVA BRITO, JOSE VIEIRA BRILHANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a)Gustavo R. Góes Nicoladelli e Fabiula Muller Koenig, para no prazo de 

05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33179 Nr: 2084-46.2008.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo, no prazo legal. E se 

acaso desejar a penhora, avaliação e intimação, efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113358 Nr: 796-14.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus Ferreira Sidrone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO a acusada MARIA DE JESUS FERREIRA SIDRONE, brasileira, 

natural de Esperantinópolis/MA, nascida em 26.11.1964, filha de Maria 

Alice Ferreira, como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei nº 

11.343/06, restando consumido o crime previsto no artigo 33, §1º, III, da 

Lei nº 11.343/06. Passo a dosar a pena. [...] De tal maneira, torno definitiva 

a pena em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 

além de 500 (quinhentos) dias multa.Fixo o valor do dia multa em 1/30 do 

Salário Mínimo.Havendo circunstância judicial desfavorável à condenada, 

o início do cumprimento de pena deverá se dar no regime FECHADO, na 

forma do art. 33, parágrafo 2º, alínea “b”, e parágrafo 3º, do Código Penal. 

A detração constante no art. 387, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Penal não tem o condão de afetar os regimes iniciais impostos, uma vez 

que a acusada encontra-se presa há pouco mais 02 (dois) meses.Tendo 

em vista a quantia da pena de reclusão aplicada à acusada, deixo de 

conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, ante o não preenchimento do requisito previsto no 

inciso I do artigo 44 do Código Penal.Condeno, por fim, a ré ao pagamento 

das custas processuais.Diante do regime de cumprimento de pena fixado, 

oficie-se à SEJUDH requisitando vagas para cumprimento de pena no 

regime FECHADO.Tendo respondido ao processo presa, nego-lhe o direito 

de recorrer em liberdade, reportando-me aos fundamentos que ensejaram 

a decretação de sua prisão preventiva, acrescendo, agora, o risco de 

furtar-se à aplicação da lei penal, haja vista que condenada a pena de 

reclusão.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38567 Nr: 768-27.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Coelho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovanne Gomes de Araújo - 

OAB:19911

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal em 

face de NATANAEL COELHO DE SOUZA, a fim de CONDENÁ-LO pela 

prática do crime definido no artigo 15 da Lei nº. 10.826/03.DOSIMETRIA DA 

PENAAnalisando os elementos de pena constantes no art. 59 do Código 

Penal, noto que as circunstâncias em que foi praticado o delito não são 

comuns à espécie. O condadenado é Policial Militar e não estava de 

serviço quando disparou a arma de fogo. Ainda, o disparo efetuado em via 

pública não se deu em um contexto de proteção a algum bem juridicamente 

protegido, seu ou de outrem, ou quando vivenciava situação de risco. Pelo 

contrário, o disparo se deu em situação absolutamente banal. Ao depois, o 

disparo da arma não só foi feito em local habitado, como se deu em uma 

das principais Avenidas da cidade. A culpabilidade também desborda da 

normabilidade. O sujeito, em que pese ser policial militar, portava arma de 

fogo enquanto ingeria

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcello Bassan Junior, ELIMAR DOS SANTOS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Ruy Barbosa 

Marinho Ferreira - OAB:OAB-MT 3.596-A

 Assim, ante a não alteração da situação fático-jurídica, bem como pelo 

esgotamento da jurisdição deste magistrado em face da apreciação 

pretérita do pleito, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado pelo requerente 

ELIMAR DOS SANTOS SILVA, mantendo a decisão que decretou a prisão 

preventiva, pelas razões e motivos nela expostos.No mais, HOMOLOGO a 

desistência da testemunha de defesa formulada às fls. 577.Aguarde-se o 

retorno das cartas precatórias expedidas às fls. 504, 506 e 508.Com o 

retorno das cartas precatórias expedidas às fls. 504, 506 e 508, dou por 

encerrada instrução processual e, concedo às partes o prazo sucessivo 

de 5 (cinco) dias para apresentação de memoriais finais, devendo iniciar 

pelo Ministério Público.Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para 

sentença.Prestadas as informações solicitadas pelo E. TJMT (ofício 

2 / 2 0 1 8 / G A B ) ,  c u m p r a m - s e  a s  p r o v i d ê n c i a s 

derradeiras.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41535 Nr: 915-19.2011.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIA SALETE JUSTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente, para 

manifestação em relação ao laudo pericial de fls. 119/122, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80740 Nr: 73-05.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronisson Alinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI CARDOSO - 

OAB:12904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente, para 

manifestação em relação ao laudo pericial de fls. 216/219, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 31712 Nr: 628-61.2008.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADESILTON LIMA DA SILVA, Sidevanio 

Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT
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 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno audiência de Instrução para a data de 17 de maio de 2018, às 

15h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-22.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JORGE BRITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE AQUINO COELHO OAB - BA24070 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

07/06/2018 às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-22.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SADI GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

06/06/2018 às 09:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-33.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO STEVAN GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

06/06/2018 às 11:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000173-30.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIDOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

06/06/2018 às 11:40 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56708 Nr: 1046-06.2018.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimara Ferreira - 

OAB:22875-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios da Assistência judiciária Gratuita.

INDEFIRO o pedido da parte autora no que pertine a buscas nos sistemas 

Renajud, Bacenjud, Infojud para localização do endereço da rerquerida, 

pois se faz necessário a comprovação DOCUMENTAL que houve o 

esgotamento das tentativas pela parte autora de localização do endereço 

da requerida em comento, como, por exemplo, certidão negativa de busca 

em bancos de dados privados e públicos disponíveis na sociedade.

 Desta forma, intime-se o autor para no prazo de 10 (dez) dias fornecer o 

endereço da requerida.

Sem prejuízo, determino a imediata abertura de vistas ao representante do 

Ministério Público para manifestação, inclusive sobre o endereço da 

requerida.

Cumpra-se.

Guiratinga, 27 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55041 Nr: 332-46.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Lopes Brito de Araújo, Gilmar Alves Rodrigues, 

Glauber Rodrigues Carvalho, Ivan Abreu Lopes, Lindolfo Pereira dos 

Anjos, Maysa Almeida Nunes, Neyde da Silva Viana, Waltercy Lopes 

Borges, Valderson dos Reis Santos Morais, Rozalia Florinda Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 332-46.2018.811.0036

 Código: 55041

Execução de Título Judicial

Decisão.

Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 336 da parte requerente.

1) Dessa forma, DETERMINO a suspensão deste feito no prazo de 03 

(três) dias, após o transcurso do prazo da referida suspensão, INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27 de Abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39830 Nr: 107-94.2016.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18.603/B, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:MT16988, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 PROCESSO/CÓD. Nº 39830

 Sentença

Tendo em vista o depósito da quantia executada, determino a intimação 

dos beneficiários e a expedição do respectivo alvará de levantamento 

eletrônico, referente aos valores pertencentes aos beneficiários, nas 

contas bancárias fornecidas às fls.336/338.

 Ademais, considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no 

art. 924, II, do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.
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Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 27 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45237 Nr: 2304-22.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Pereira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 45237

 Vistos etc.

Primeiramente, torno a certidão de fl.174 sem efeito, visto ser certificada 

de forma errada nestes autos.

Ato contínuo, trata-se de ação previdenciária ajuizada por ANGELICA 

PEREIRA DE CASTRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS).

Contestação às fls.86/100.

Impugnação às fls.117/136, reiterando os termos da inicial.

Laudo pericial juntado às fls.156/158.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes, inquirição das testemunhas e laudo pericial.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo o dia 11/07/18, às 17h00min, para audiência de instrução e 

julgamento.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3796 Nr: 373-09.2001.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto Nunes Dourado, Pierina Vituri Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:4.915, Lucas Prado de Morais - OAB:39433-GO, Luciana dos 

Santos Rocha Bordim - OAB:6.143-MT, Luciene Moraes de Souza - 

OAB:GO/ 39433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos nº 373-09.2001.811.0036

Código: 3796

Execução de Título Extrajudicial

Decisão

Visto, etc.

 CUMPRA-SE integralmente a sentença de fls. 523/526, devendo a 

secretaria EXPEDIR o respectivo alvará de levantamento do valor 

depositado judicialmente pelo executado em benefício da parte exequente 

PEDRO MARTINS DE SOUZA transferindo o valor para a referida conta 

bancária indicada pela parte.

Cumpra-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 27 de Abril de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56686 Nr: 1036-59.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Lopes de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 56686

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.

Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC).

 Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, nos termos 

do art. 335, do Novo Código de Processo Civil.

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344).

Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e devolva os autos conclusos para 

deliberações.

Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 27 de abril de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54413 Nr: 97-79.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Francisco de Rezende, Antonia Camargo de 

Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvanildo Alves Gonçalves, Clemilda 

Gonçalves da Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:18824/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 97-79.2018.811.0036 (54413)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da certidão de fl. 74, em que consta que a parte executada 

mesmo devidamente citada deste feito, manteve-se inerte, transcorrendo 

“in albis” o prazo legal.

2) INDEFIRO os pedidos constantes no petitório do exequente de fls. 

67/72, primeiramente, porque a parte não juntou nos autos qualquer 

documento que comprove as suas alegações de que o executado 

cometeu atos atentatórios à dignidade da justiça e, segundo, por que o Sr. 

Agostinho Martins de Oliveira, pessoa que o exequente pretende que seja 

obrigado a exibir documentos, não é parte neste feito executivo, de modo 
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que, vislumbro ser impossível a discussão do referido tema de exibição de 

documento nesta execução, devendo tal pedido ser objeto de ação 

própria.

3) Observa-se, ainda, que a parte exequente fundamentou sobre a 

possibilidade da penhora recair sobre empresa individual de propriedade 

do executado, contudo não apresentou nenhum bem da referida empresa, 

para que este Juízo analise tal possibilidade e determine a mencionada 

restrição judicial.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos, descriminando e comprovando os 

bens de propriedade da parte executada e da mencionada empresa 

individual passíveis de penhora, sob pena de extinção sem resolução de 

mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

4) Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 27/04/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47747 Nr: 967-61.2017.811.0036

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César Laranjeira, Danielle Vilela Cesar Laranjeira, 

Gabrielle Vilela Cesar Laranjeira, Eliana César Laranjeira Duarte Rocha, 

Isabela Ormond Cesar Laranjeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de acréscimo, 

alteração e retificação de registro civil, em consequência, extingo o 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

para isso:1) DETERMINO a alteração do nome dos autores nos 

assentamentos de Registro Civil, nos termos do art. 109 e seguintes da Lei 

nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973, para que sejam, respectivamente, 

anotados da seguinte forma: Paulo Actis Cezar, Danielle Vilela Actis 

Cezar, Gabrielle Vilela Actis Cezar, Eliana Actis Cezar Duarte Rocha e 

Isabela Ormond Actis Cezar. Nomes esses correspondentes as seguintes 

alterações: 1.1) CORREÇÃO da grafia em seus assentos referente à 

filiação do sobrenome “Atis” da mãe do requerente e avó paterna das 

requerentes, corrigindo para “Actis”.1.2) CORREÇÃO de grafia em seus 

assentos referente à filiação do sobrenome “César” do pai do requerente 

e avô paterno das requerentes, corrigindo para “Cezar”, com “z”.1.3) 

INCLUSÃO do sobrenome “Sobrinho” do avô paterno no assento de 

registro de nascimento da requerente Isabela Ormond Cesar 

Laranjeira.1.4) EXCLUSÃO do agnome “LARANJEIRA” em seus assentos 

por ele não guardar correlação com vínculo de parentesco.2) Nesse 

sentido, EXPEÇAM-SE os respectivos mandados de averbação aos 

Cartórios de Registro Civil competentes para o cumprimento da referida 

determinação, nos termos do art. 109 e seguintes da Lei nº 6.015, de 31 

de Dezembro de 1973.3) DETERMINO que CONSTE nos respectivos 

Mandados de Averbação que os referidos acréscimos, alterações e 

retificações do registro civil dos autores, deverão ser realizados somente 

após o pagamento das CUSTAS CARTORÁRIAS EXTRAJUDICIAIS, pois

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35200 Nr: 1458-73.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Lopes Filho, Carmosina Sabino de Souza, 

Doracy Modesto de Souza, Gilmar Almeida Nunes, Maria Aparecida 

Pandovan, Maria Conceição Froes Carbonato, Pedro Paulo Dourado de 

Araújo, Sebastião Francisco do Nascimento, Pedro de Souza Oliveira, 

Zildeth Cunegundes Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:227.421/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado pelo MM. Juiz os alvarás eletrônicos nº 

399434-1/2018, na importância de R$= 15.120,49 (Quinze mil, cento e vinte 

reais e quarenta e nove centavos) em favor de ZILDETH CUNEGUNDES 

SANTANA; Alvara nº 399435-P/2018, na importância de 16.765,57 

(Desesseis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete 

centavos) em favor de PEDRO PAULO DOURADO DE ARAÚJO; Alvará nº 

399436-8/2018, na importância de R4= 3.780,12 (três mil, setecento e 

oitenta reais e doze centavos) em favor de PEREIRA & MIRANDA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, proveniente de honorarios da cota parte de 

ZILDETH; Alvará nº 399438-4/2018, na importância de R$= 4.191,39 

(Quatro mil, cento e noventa e um reais e trinta e nove centavos) em favor 

de PEREIRA & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, créidto de 

honorarios contratuais proveniente da cota parte de PEDRO PAULO 

DOURADO ARAÚJO.

 Guiratinga - MT, 2 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53149 Nr: 3262-71.2017.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Lima Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Romualdo Honório de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS CAMPOS FILHO - 

OAB:2470/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça, 

n o  s i t e  d o  T J / M T ,  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhido Zona 01, Bairro Centro, Valor R$ 30,00, para fins de CITAÇÃO 

dos confinantes. Guiratinga - MT, 2 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9160 Nr: 417-52.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvino José Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691-MT

 CERTIDÃO

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

Guiratinga - MT, 2 de maio de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44899 Nr: 2115-44.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 71. Guiratinga 

- MT, 2 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9151 Nr: 414-97.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.9947-B-MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Marçal Mendonça - 

OAB:3247/MT, Francineli Ferri Salvini - Procuradora Federal - 

OAB:66967, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente pelo MM. Juiz os 

alvarás nº 399502-P/2018, na importância de R$= 45.145,62 (Quarenta e 

cinco mil e cento e quareanta e cinco reais e sessenta e dois centavos) 

referente a 60% do principal em favor de ILSON ALVES DA SILVA 

descontado os honorarios contratuais na proporção de 40%, na forma 

deliberada as fls.,221 e Alvará nº 399501-1/2018, na importância de R$= 

30.097,08 (Trinta mil e noventa e sete reais e oito centavos) em favor do 

advogado Dr. MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO na proporção de 40% do 

principal, na forma deliberada pelo MM. Juiz.

Guiratinga - MT, 2 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44905 Nr: 2119-81.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da guia de condução da Oficiala de 

Justiça, conforme certidão de Ref. 54.

Guiratinga - MT, 2 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44900 Nr: 2116-29.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da guia de condução da Oficiala de 

Justiça mencionado na Ref. 36.

Guiratinga - MT, 2 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44893 Nr: 2110-22.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas 

Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira - OAB:6141/MT, Fabiúla Viott - OAB:18199

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 72.

Guiratinga - MT, 2 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5275 Nr: 509-35.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Oliveira de Souza, Natalice de 

Souza Rodrigues, Neuzalina de Souza Miranda, Maria Aparecida de Souza 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana da Silva Castanho Max 

(Procuradora Federal-INSS/MT) - OAB:3.779-MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente pelo MM. Juiz Alvará 

nº 399492-9/2018, na importância de R$= 113.889,83 (Cento e treze mil e 

oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) em favor do 

advogado do autor Dr. MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO na forma 

requerida pelo advogado do autor fls, 256/258 e autorizado pelo MM. Juiz 

fls, 261.

Guiratinga - MT, 2 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50121 Nr: 2097-86.2017.811.0036

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranaíta Riberaozinho Transmissora de Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleci do Nascimento Facco - 

OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO SILVEIRA NETO - 

OAB:92161, MARCELO CORREA SILVEIRA - OAB:133472

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado nesta dat pelo MM. Juiz o Alvará nº 

395230-4/2018, na importância de R$= 67.733,09 (Sessenta e sete reais e 

setecentos e trinta e três reais e nove centavos) em favor de CARLOS 

EDUARDO GONÇALVES.

Guiratinga - MT, 2 de maio de 2018.

Escrivã(o)

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 53717 Nr: 3613-71.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o 

cálculo de pena elaborado (Ref. 16), impulsiono estes autos ao setor de 

envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a defesa (defensor dativo), 

para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias e, após o decurso do 

prazo, abra-se vista ao representante do Ministério Público, para que 

manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo as partes requererem o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54924 Nr: 91-02.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelio Benicio Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 15h00min. Impulsiono os autos com remessa eletrônica 

para citação/intimação da parte requerida. A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 51687 Nr: 2490-38.2017.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimilson da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adriana 

Neves Gervazio, contra sentença de fls. 35.A embargante alega que a 

sentença encontra-se omissa no que tange ao arbitramento dos 

honorários advocatícios.Os embargos foram interpostos tempestivamente, 

conforme certidão de fls. 39.Os autos vieram-me conclusos.É o 

relato.Fundamento. Decido.Compulsando os autos, vejo que procede o 

inconformismo da embargante, tendo em vista que a Sra. Adriana Neves 

Gervazio compareceu na Central de Distribuidor do Fórum desta Comarca, 

solicitando a nomeação de advogado dativo para patrocinar sua causa, 

sendo esta devidamente realizada às fls. 29 e consequentemente 

nomeado o Dr. Renato Gonçalves Raposo. Com efeito, o objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso, porventura existente na decisão em sentido 

amplo. In casu, vejo que realmente a r. sentença de fls. 35 encontra-se 

omissa quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, visto que 

conforme preceitua os artigos 27 e 28 da Lei nº 11.340/2006:Art. 27. Em 

todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de 

violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, 

ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.Art. 28. É garantido a toda 

mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos 

serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e 

humanizado. (Grifo nosso)Antes o exposto, CONHEÇO os embargos e 

DOU-LHES provimentos, para condenar o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, em prol do advogado nomeado 

Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, no valor 

correspondente a 01 URH. Após as formalidades legais, expeça-se a 

devida certidão.Quanto ao mais, a sentença permanece tal como está 

lançada.Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9582 Nr: 412-86.2008.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamento Intimada à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

595,03 (quinhentos e noventa e cinco reais e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 100/102. Este valor 

deverá se de forma separada, sendo R$ 463,33 (quatrocentos e sessenta 

e três reais e trinta e três centavos), para recolhimentos da guia de custas 

e R$ 131,70 (cento e trinta e um reais e setenta centavos), para fins da 

guia da taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTANCIA", clicar no item (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá a guia (PAGA )ser encaminhada aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da 

Comarca de Itiquira/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 37770 Nr: 535-40.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 Vistos etc.

 Da análise dos autos, vejo que o réu não foi localizado para ser intimado 

pessoalmente da sentença, conforme se infere na certidão de fls. 226.

Assim, nos termos do artigo 392, § 1º, do Código de Processo Penal, 

proceda-se à intimação do réu acerca da sentença pela via editalícia, com 

prazo de 90 (noventa) dias.

Tendo em vista que o acusado estava sendo assistido pela Defensoria 

Pública, e considerando que não há atualmente Defensor Público atuando 

nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, inscrita na OAB/MT 

sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses do acusado. Consigno 

que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento oportuno.

Intime-se a advogada nomeada dando-lhe ciência da sentença proferida 

nos autos.

Decorrido o prazo, e havendo o trânsito em julgado da r. sentença, 

cumpram-se as determinações finais contidas na mesma.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 18/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a implantação do Sistema de Gestão da Pessoas sem 

Vínculo Empregatício– GPSem, que permitirá o envio das atividades on-line 
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para o FUNAJURIS, das atividades realizadas pelos profissionais 

credenciados da Comarca de Jauru;

RESOLVE:

AUTORIZAR o servidor investido na função de Gestor Geral a confirmar e 

assinar eletronicamente a certidão de produtividade dos profissionais 

credenciados da Comarca de Jauru, no Sistema de Gestão da Pessoas 

sem Vínculo Empregatício– GPSem, para encaminhamento on-line ao 

FUNAJURIS.

Publique-se.

Jauru-MT, 2 de maio de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48183 Nr: 971-31.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Joao Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais Cristine Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:21048/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Pelas razões acima expostas, INDEFIRO o pedido liminar.No mais, 

diante das circunstâncias narradas na inicial, DEFIRO o pedido formulado 

pelo requerente, para o fim de AUTORIZAR que o depósito referente a 

pensão alimentícia seja efetivada no sistema SISCONDJ, mediante 

e x p e d i ç ã o  d e  g u i a / b o l e t o  n o  s e g u i n t e  s i t e : 

http://siscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do?

dataCache, devidamente vinculada ao presente feito.- Da Audiência de 

Conciliação – Considerando a nova sistemática do Código de Processo 

Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §

§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por 

Juízes, Advogados, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, 

considerando ainda, o previsto no art. 694 do mesmo Diploma, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 04 de junho de 2018, às 13h30min., a 

ser realizada pela conciliadora credenciada para atuar no CEJUSC (Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) desta Comarca.(...)Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados e caso não possuam condições, 

serão nomeados Advogados Dativos em seu favor. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48132 Nr: 934-04.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raçavet Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, 

ANDRE LUIZ BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Deste modo, em observância ao disposto no art. 292, inciso VI e § 3º, 

do NCPC, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda à emenda da inicial providenciando a retificação do valor dado à 

causa incluindo no seu computo o valor referente a repetição do indébito 

em dobro e, ainda, complemente os valores recolhidos a titulo de custas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

parágrafo único do art. 321, do CPC.INTIME-SE a parte autora, através de 

seus advogados, via DJE.Cumprida a determinação supra ou havendo 

inércia, ocorrências que deverão ser certificadas nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário.Jauru/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13412 Nr: 417-77.2010.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Marques Cordeiro, Mauro Barbosa 

Bento, Reginaldo Anacleto, Vinicius Henrique Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Cláudia Graciela Correa Bento - OAB:OAB/MT 17873, Felipe Ricardo 

Lucas Rosa - OAB:15896/MT, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - 

OAB:15989, Rainério Espíndola - OAB:3521-A, Uemerson Alves 

Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Primeiramente, considerando que os demais acusados, seus respectivos 

defensores e o presentante do Ministério Público foram devidamente 

intimados da sentença proferida nos autos deixando transcorrer in albis o 

prazo sem a interposição de recurso, DETERMINO que a secretaria tome 

as providências pertinentes no sentido de certificar o trânsito em julgado 

da sentença de fls. 202/207 dos autos, providenciando-se o seu integral 

cumprimento.

Após, ante a tempestividade e preenchimento dos demais pressupostos 

recursais, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu VINICIUS 

HENRIQUE SOARES às fls. 303/306 dos autos.

INTIME-SE o recorrente, através de seu advogado constituído (fls. 265), 

via DJE para que, no prazo de 08 (oito) dias, apresente as razões 

recursais.

Após, com ou sem as razões, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Juntadas ou decorrido o prazo, observadas as formalidades legais, 

essencialmente certificado a regularidade das intimações da sentença, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas saudações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31449 Nr: 213-28.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jauru, Enércia Monteiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERREIRA DE SOUZA, LEAR TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Douglas Henrique dos Santos Silva - OAB:14.696-0, Leôncio 

Pinheiro da Silva Neto - OAB:14377/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria retifique os registros de 

autuação do feito para o fim de fazer constar que se trata de demanda 

que visa o cumprimento de sentença, tendo como exequente o Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso e como executado, o Sr. Lear Teixeira.

No mais, DETERMINO a intimação da parte executada, através de seus 

advogado, via DJE (art. 513, §2º, inciso I, do CPC), para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito exequendo, no importe de 

R$ 27.812,23 (vinte e sete mil oitocentos e doze reais e vinte e três 

centavos), sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º, CPC, que deverá incidir somente sobre as parcelas que tiveram 

seu vencimento antecipado, ou seja, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).

Efetuado o depósito parcial no prazo legal, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito (art. 523, §2º, CPC).

Transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, 

CPC).

Não havendo pagamento no prazo supra, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE 

vista dos autos ao Ministério Público para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar a planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa, bem 
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como para requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Havendo pagamento integral do valor do débito no prazo para pagamento 

voluntário, mediante depósito na Conta Única, ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar os dados 

para depósito e, após, OFICIE-SE à Conta Única para promover a 

vinculação ao presente feito dos valores depositados.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 INTIME-SE a parte executada, via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 883 Nr: 1-04.1976.811.0047

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Augusta Ferraz Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 Vistos.Trata-se de requerimento formulado pelo digno inventariante dativo 

nomeado às fls. 166 dos autos, Dr. José Roberto Gomes Albéfaro, para 

manutenção da decisão de fls. 166, mais especificamente, do arbitramento 

de honorários fixados em 10 % sobre o valor do monte mor, pois a 

sentença de extinção do feito proferida às fls. 220 fixou-lhe honorários 

advocatícios no valor equivalente a 03 (três) URH (fls. 221/224).Vieram os 

autos conclusos para deliberação.É o sucinto relatório. 

Decido.Preliminarmente, registre-se que a sentença de fls. 220 dos autos, 

tornou-se pública no dia 02/10/2017, tendo o inventariante dativo ficado 

ciente da referida sentença quando retirou o processo em carga no dia 

10/10/2017. No entanto, até a presente data não interpôs quaisquer dos 

recursos previstos no art. 994 do CPC. Desta feita, DETERMINO que a 

Secretaria certifique o trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos.Insta consignar que, uma vez publicada a sentença, pouco 

importando a sua natureza, incide o princípio da inalterabilidade da decisão 

judicial, excepcionado tão somente nos casos elencados em lei, a 

exemplo, para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, 

quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição ou for omissa 

com relação a questão suscitada pelas partes, consoante determina o art. 

494, do CPC, ‘in verbis’:“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá 

alterá-la:I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo;II - por meio de embargos de 

declaração”.Assim, ante o que foi acima exposto, em respeito ao instituto 

da coisa julgada e o princípio da inalterabilidade da sentença, os quais 

buscam primordialmente a segurança jurídica das decisões e sentenças 

judiciais, DEIXO de conhecer o pedido formulado às fls. 221/222 dos 

autos.No mais, CUMPRA-SE integralmente as determinações constantes 

da sentença de fls. 220 dos autos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31217 Nr: 1091-84.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. Lima - Supermercado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da petição e documentos de fls. 98/109 dos autos, 

DETERMINO a intimação da parte exequente, mediante remessa dos autos 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, requerendo o que 

entender pertinente.

No mais, considerando o certificado às fls. 98, REITERE-SE a intimação do 

meirinho responsável pelo cumprimento das diligências no presente feito, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova a devolução do mandado 

que se encontra em seu poder, devidamente cumprido ou justifique o 

atraso no cumprimento do mandado (art. 655, inciso III c/c art. 657, CNGC).

Advirta-o de que o descumprimento do disposto no citado dispositivo da 

CNGC acarretará, além da apuração da responsabilidade funcional, a 

EXCLUSÃO, por tempo indeterminado, da distribuição de novos feitos (art. 

658, § 1º, CNGC).

Saliente-se ao Sr. Meirinho que o não cumprimento dos comandos retro no 

prazo estipulado, ensejará a instauração de Processo Administrativo a fim 

de se apurar falta grave, nos moldes do artigo art. 658, § 3º, CGNC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6384 Nr: 1353-78.2005.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Marçal de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Diante do exposto, indefiro o pedido de reconhecimento da extinção da 

punibilidade pela ocorrência da prescrição da pena em perspectiva, por 

não ter decorrido lapso temporal necessário para a perda do jus puniendi. 

Considerando os requerimentos ministeriais:-OFICIE-SE ao TRE-ZZ para 

que informe o endereço do denunciado MAURO MARÇAL DE 

FARIA;-EXPEÇA-SE mandado de prisão em desfavor do denunciado 

MAURO MARÇAL DE FARIA, providenciando o registro no Banco Nacional 

de Prisão - BNMP 2.0.No mais, indefiro o pedido de expedição de ofício ao 

TSE com objetivo de obter o endereço da vítima GIULIANO MANOEL LOPES 

DE ARÁUJO, vez que o Ministério Público desistiu de sua oitiva, o que foi 

devidamente homologado (fls. 143-v e 144).CIENTIFIQUE o Ministério 

Público e Defesa Técnica (dativo).Após, preclusa a presente decisão, 

REMETAM os autos ao arquivo provisório, até a ocorrência de situação 

que justifique o desarquivamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 11777 Nr: 78-55.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nedina Ferreira de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B, KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo presentante do Ministério Público às fls. 

184 e ratificado às fls. 187/188 dos autos, para tanto, DETERMINO a 

intimação do ilustre causídico que defende os interesses da parte autora, 

via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente novo recibo 

nos autos, instruindo-o com documentação pertinente, fazendo constar, 

além dos requisitos elencados no artigo 320 do CC, especificadamente, o 

valor recebido pela parte e aquele retido a título de honorários contratuais 

e sucumbenciais.

Apresentado o recibo nos moldes acima ou decorrido o prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste.

Após, REMETAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32242 Nr: 1100-12.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho Gomes Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866
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 Vistos.

Inicialmente, da análise detida dos autos, mais especificamente da folha de 

controle de comparecimento (fls. 5-A e verso) e certidão de fls. 103, 

dessume-se que o acusado Marinho Gomes Vilete cumpriu a determinação 

constante do item “b” da decisão de fls. 91. Dessarte, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para que se manifeste, requerendo o que 

entender pertinente.

No mais, DEFIRO os demais pedidos formulados pelo presentante do 

Ministério Público às fls. 104/105 dos autos, para o fim de:

a) DETERMINAR que a Secretaria tome as providências necessárias no 

sentido de retificar os registros de autuação do feito, para o fim de fazer 

constar o acusado Jeane Rodrigues da Silva, no polo passivo;

b) DETERMINAR a expedição de mandado de citação, direcionado ao 

acusado Jeane Rodrigues da Silva, fazendo-se consignar o endereço 

mencionado às fls. 104/105 dos autos para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresente resposta à acusação, advertindo-o que a sua inércia 

importará nomeação de defensor dativo para consecução de tal mister, e 

que caso não possua condições econômicas para arcar com a 

contratação de causídico, deverá comparecer em cartório, ocasião em 

que lhe será nomeado defensor dativo[art. 396 ‘caput’ e art. 396-A, § 2.º 

do CPP].

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8103 Nr: 344-47.2006.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Candida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33210 Nr: 523-97.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Praxedes Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista o retorno dos autos da Instância Superior, INTIMEM-SE as 

partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, promoverem o regular 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento (art. 1.006, CNGC).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, empós, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para 

as providências necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do 

Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Diversamente, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 5681 Nr: 715-45.2005.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Sandro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que homologou a 

liquidação dos cálculos no bojo dos Embargos à Execução, cujas as 

cópias foram transladadas para o presente feito (fls. 156/161), DEFIRO o 

pedido formulado pela parte autora às fls. 211, para tanto, determino a 

EXPEDIÇÃO da requisições de pequeno valor - RPV - e PRECATÓRIO ao 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, observando-se a planilha de 

cálculos das fls. 159/161, bem como as diretrizes dispostas Resolução 

Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que instituiu o sistema 

eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e 

exclusivo para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de 

quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada dos ofícios oriundos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32912 Nr: 247-66.2014.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDdA, AMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante os ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF 

da 1ª Região, acostados às fls. 162/163, noticiando o efetivo pagamento 

das RPVs e/ou precatório, DEFIRO o requerimento de fls. 167 e determino 

a EXPEDIÇÃO dos competentes alvarás de levantamento, observando-se 

os dados bancários informados pela peticionante.

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora acerca da expedição de alvará 

para levantamento dos valores que lhe são devidos.

Caso a procuração constante dos autos possua cláusula específica de 

outorga de poderes para receber valores e dar quitação, AUTORIZO a 

retirada dos alvarás por seu procurador(a), devendo PRESTAR CONTAS 

dos valores pertencentes à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir do efetivo levantamento.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, VOLVAM-ME os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de abril de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 684 de 846



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30824 Nr: 664-87.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Cassimiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O INSS interpôs recurso de apelação (fls. 172/181) visando modificar a 

sentença prolatada às fls. 167/170, quanto aos juros e correção 

monetária, discorrendo sobre a aplicação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, 

constando ainda que, caso a parte apelada concorde com a correção dos 

valores atrasados da forma exposta, desiste do recurso apresentado.

Instada, a parte apelada concordou expressamente com a condição de 

desistência do recurso nos termos propostos pelo apelante, aduzindo que 

houve a perda do objeto do recurso interposto.

 Como é cediço, o recorrente pode a qualquer tempo desistir do recurso 

(art. 998, CPC), não podendo o juízo se opor à tal manifestação.

 Destarte, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação interposto, 

haja vista que as partes acordaram quanto a forma de aplicação de juros 

e correção monetária, os quais devem ser aplicados de acordo com o art. 

1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30610 Nr: 435-30.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Lopes da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Em que pese a falta de intimação da parte autora para ciência do 

levantamento por alvará de depósito bancário (fls. 138), tem-se que o 

advogado constituído com poderes específicos para receber e dar 

quitação prestou contas às fls. 141/143, trazendo aos autos documento 

(recibo) assinado pela parte autora, dando quitação dos valores que lhe 

eram devidos.

 Vale destacar, que a boa fé é presumida, dependendo de prova tão 

somente a má-fé, por corolário, presume-se que os valores levantados 

pelo douto causídico tenham sido repassados à parte autora.

Desta feita, certificado o trânsito em julgado da sentença de fls. 136, e 

inexistindo requerimentos outros, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de abril 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32601 Nr: 1483-87.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Feliciana Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a concordância expressa da parte impugnada/exequente 

(fls. 115), HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados pelo 

impugnante/executado às fls. 113/114, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos.

Preclusa a presente decisão, observando-se as disposições contidas no 

artigo 535, §3º, do CPC, e com base no artigo 100, caput, da Constituição 

Federal e Resolução n.º 115 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a EXPEDIÇÃO de PRECATÓRIO ou RPV ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região, observando-se as diretrizes dispostas Resolução 

Presi 32 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual instituiu o 

sistema eletrônico de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio 

oficial e exclusivo para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e 

RPVs) de quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31565 Nr: 340-63.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Retifique-se no Sistema Apolo e na capa dos autos a natureza da ação, 

devendo constar “cumprimento de sentença”, nos termos do art. 348, da 

CNGC.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 534 do CPC 

e em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o Executado por meio de seu representante legal, para, 

querendo, concordar com a memória de cálculo ou no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos IMPUGNAR A EXECUÇÃO, nos termos do art. 

535, do CPC.

Na forma do art. 535, §3º, do CPC, não havendo impugnação ou tendo 

esta sido julgada improcedente, EXPEÇA-SE precatório ou RPV, conforme 

o valor da obrigação, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32, sem necessidade de 

novo despacho.

AUTORIZO, desde já, havendo requerimento expresso do credor, que no 

caso de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada, 

seja, desde logo, objeto de cumprimento (art. 535, 3º, do CPC), na forma 

do art. 535, §4º, do CPC.

Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

Não havendo impugnação não serão devidos honorários advocatícios ao 

credor, na forma do artigo 85, §7º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14294 Nr: 106-52.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por prudência, antes de analisar o requerimento formulado pela parte 

exequente às fls. 37 dos autos, em cumprimento ao art. 256, § 3°, do CPC, 
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DETERMINO que sejam efetivadas diligências nos sistemas Siel, Infojud, 

Renajud e Bacenjud com a finalidade de se obter informações acerca da 

localização da parte executada.

Havendo informação de endereço que ainda não foi diligenciado, 

DETERMINO que a secretaria providencie a citação da executada, 

mediante expedição de carta com aviso de recebimento, caso o endereço 

seja atendido pelo serviço de entrega dos correios ou não sendo possível 

a citação pelo correio, mediante expedição de mandado de citação, 

fazendo-se consignar, em ambos os casos, as determinações constantes 

na decisão de fls. 15 dos autos.

Não havendo informação nova acerca da localização da executada, 

desde já, DEFIRO o pedido formulado às fls. 37 dos autos, para tanto 

DETERMINO a citação da executada mediante expedição de edital de 

citação, com prazo de 30 (trinta) dias, fazendo-se constar as 

especificações a que faz menção o art. 8°, inciso IV, da Lei n.º 6.830/80, 

devendo a secretaria observar os requisitos mencionados no art. 257, do 

CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Jauru/MT, 19 de abril de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-72.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010127-72.2016.8.11.0047; Valor causa: R$ 12.412,56; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: TARCISIO BARBOSA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: EXECUTADO: H. L. DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos 

Compulsando os autos verifica-se que a decisão que determinou o 

bloqueio de ativos financeiros da parte reclamada/executada foi 

parcialmente cumprida por ausência de saldo (id. n. 12873592). Dessa 

forma, DEVE a Secretaria atentar-se para as determinações judiciais, 

observando que seguem uma sequência lógica, para se evitar possíveis 

alegações de nulidade, bem como remessa desnecessária do processo 

ao gabinete. Assim, providenciem o integral cumprimento da decisão (id. 

n.º 12593500), mais especificamente, o item "c" do segundo parágrafo, a 

fim de INTIMAR a parte executada, através de seus advogados, via DJE, 

com fundamento no art. 841, § 1°, do CPC para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que: I – as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; e II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros (§ 3°, inciso I e II, do art. 854, do CPC). Apresentada 

manifestação, CERTIFIQUE-SE sua tempestividade e, na sequência, 

VOLVAM-ME os autos conclusos para deliberação. Não apresentada 

manifestação, fato que deverá ser certificado nos autos, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem a lavratura de termo de penhora, 

transferindo-se os valores para Conta Única dos Depósitos Judiciais do 

Estado de Mato Grosso, vinculando o montante ao presente feito (§ 5°, do 

art. 854, do CPC), devendo os autos serem remetidos ao gabinete para 

designação da audiência de conciliação, oportunidade em que a parte 

executada poderá oferecer embargos de forma oral ou escrita (§ 1°, do 

art. 53, da Lei n.º 9.099/95). INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Jauru/MT, 02 de maio de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-56.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA SILVA CALCADOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. DUTRA DA SILVA-EPP - EPP (REQUERIDO)

CARMO & FRANCO CARVALHO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ILUSTRE CAUSÍDICO, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação que realizar-se-á na sala de 

audiência do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Jauru-MT, na 

data e horário abaixo mencionados. DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: JAURU - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/06/2018 Hora: 14:00

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-11.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR MARCOS VENANCIO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

D. NOGUEIRA GALVAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000040-11.2018.8.11.0047; Valor causa: R$ 28.620,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MOACIR MARCOS VENANCIO CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: AYMORE, 

D. NOGUEIRA GALVAO - ME Vistos Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de 

Emergência proposta por MOACIR MARCOS VENANCIO CARDOSO em 

face de AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTO S/A e 

CÁCERES PISCINAS (D. NOGUEIRA GALVÃO), todos qualificados nos 

autos. Em síntese, o reclamante aduz que dirigiu-se ao Banco do Brasil da 

cidade de Araputanga/MT com finalidade de renovar contrato de custeio, 

no entanto, devido a uma negativação lançada junto ao Serasa pela 

primeira reclamante teve seu crédito negado. Alega que, jamais realizou 

qualquer tipo de transação comercial com as empresas requeridas e, 

sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida. Ao final, requer o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a concessão 

liminar de tutela de urgência para o fim de que seja imediatamente retirado 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, ainda, a citação das 

empresas reclamadas, a inversão do ônus da prova, a procedência da 

ação para o fim de declarar a inexistência do débito e a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do 

Recebimento da Inicial Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constaram, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta, e o objeto e seu valor, RECEBO a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do CDC As 

circunstâncias fáticas delineadas nos autos evidencia tratar-se de relação 

tipicamente de consumo, na qual temos de um lado consumidor e de outro 

fornecedor, uma vez que presentes os requisitos subjetivos - – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS 

da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora é 

presumida. É válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria 

de instrução, que não prejudica o direito do consumidor e, ainda, garante o 

devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a isonomia, que 

deve valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o fornecedor, 

motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Da 

Tutela de Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente 

compatível a tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas 

ações que tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do 

FONAJE), desde que presentes, naturalmente, os requisitos previstos no 
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art. 300 do CPC. Após detida análise da inicial e dos documentos que a 

instruem, dessume-se faltar verossimilhança às alegações da parte 

autora, uma vez que em consulta realizada por este juízo (id. n.º 

12926565) não se constatou qualquer restrição em seu nome, que tenha 

origem em lançamento efetuado por parte das empresas reclamadas. 

Diante do exposto, ausente um dos requisitos do art. 300, do CPC, 

INDEFIRO o pedido liminar. Tecidas tais considerações, DETERMINO que: 1- 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo com a pauta do Juizado 

Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, devendo constar a 

advertência de que, não comparecendo à audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 4- O prazo 

para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, devendo ser advertida de que 

o não comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos 

termos da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestar interesse na 

produção de provas orais em audiência de instrução, de forma justificada, 

sob pena de indeferimento, inclusive, arrolando desde já testemunhas. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 02 de maio de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-46.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000124-46.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 10.102,77; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: EUNICE ALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Da análise detida dos autos, verifica-se 

que a parte reclamante/requerente interpôs recurso inominado (id. n.º 

12669801) sem o recolhimento de preparo, uma vez que requereu os 

benefícios da Justiça Gratuita. ‘Ab initio’, ressalta-se que não foi juntado 

aos autos documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS etc) a 

comprovar a hipossuficiência alegada, na acepção jurídica do termo. 

Nesse diapasão, convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente o requerimento, mesmo que 

acompanhado de declaração de pobreza, uma vez que, em decorrência 

da CF/88, é assegurada assistência jurídica integral e gratuita apenas ao 

que comprovarem insuficiência de recursos. No caso ‘sub examine’, não 

há elementos suficientes para comprovação da hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que, conforme determina o enunciado n.º 

116 do FONAJE, a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante 

de hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de 

ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter 

a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Destarte, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, através de seu advogado, via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente arcabouço probatório 

referente a sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso 

inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

VOLVAM-ME os autos conclusos. INTIME-SE a parte autora, através de 

seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 

02 de maio de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-17.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000016-17.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAURINDA MENDES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos Uma vez tempestivo (id. n.º 12812662) e, devidamente 

preparado (id. n.º 12691760), RECEBO o recurso inominado apresentado 

pela parte reclamada (id. n.º 12691765), SOMENTE NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a recorrida/reclamante para apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias (§ 2º, do art. 42, da Lei n.º 

9.099/95). Apresentadas as contrarrazões ou decorrido prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, REMETAM os autos à Egrégia Turma 

Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para 

apreciação do recurso interposto. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 02 de maio de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-65.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE MATOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON FREITAS DA COSTA OAB - MT21490/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010067-65.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, CONTRATOS DE CONSUMO, FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSEFINA DE MATOS DIAS Parte 

Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos Uma vez tempestivo (id. n.º 12815308) e 

devidamente preparado (id. n.º 12716259 e 12716260), RECEBO o recurso 

inominado apresentado pela parte reclamada (id. n.º 12716258), SOMENTE 

NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 

9.099/95, ante a ausência de comprovação de dano irreparável. No mais, 

considerando que a parte reclamante já apresentou as contrarrazões ao 

recurso (id. n.º 12845656), REMETAM os autos à Egrégia Turma Recursal 

Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação 

do recurso interposto. INTIMEM-SE, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 02 de maio de 2018. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-60.2014.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALTER DO NASCIMENTO RAFAEL 89887026115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UEMERSON ALVES FERREIRA OAB - MT14866/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010003-60.2014.8.11.0047; Valor causa: R$ 14.280,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PERDAS E 

DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: HENRIQUE LUIZ PINTO DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: EVALTER DO NASCIMENTO RAFAEL 89887026115 Vistos 

Considerando que a isenção do pagamento de custas, taxas ou despesas 

somente é possível no primeiro grau de jurisdição (art. 54, da Lei n.º 

9.099/95) ; que o preparo do recurso, nos termos do § 1°, do art. 42, da 

Lei n.º 9.099/95, compreende todas as despesas processuais, inclusive 

aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvadas a 

hipótese de assistência judiciária gratuita (parágrafo único, do art. 54, da 

Lei n.º 9.099/95); que o recurso inominado (id. n.º 12747313) foi 

protocolado tempestivamente, porém sem o devido preparo (id. n.º 

12816202) ou pedido de assistência judiciária gratuita; o recurso 

inominado deve ser julgado deserto, conforme preceitua Enunciado 80, do 

FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado 

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua 

respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova 

redação – XII Encontro Maceió-AL)”. Pelo exposto, NEGO seguimento ao 

recurso interposto, julgando-o deserto. Decorrido o prazo para 

interposição de eventual recurso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

sentença proferida e, após, REMETAM os autos ao arquivo com as baixas 

de estilo. INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 02 de maio de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000148-74.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

1000148-74.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 11.281,15; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: EDILENE DA SILVA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos. Em análise detida dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante/requerente interpôs recurso inominado (id. n.º 12669801) sem 

o recolhimento de preparo, uma vez que requereu os benefícios da Justiça 

Gratuita. ‘Ab initio’, ressalta-se que não foi juntado aos autos documento 

hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS etc) a comprovar a 

hipossuficiência alegada, na acepção jurídica do termo. Nesse diapasão, 

convém salientar que o art. 5º da CF, prevê que o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência judiciária, não 

basta o requerimento, mesmo que acompanhado de declaração de 

pobreza, uma vez que, em decorrência da CF/88, é assegurada 

assistência jurídica integral e gratuita apenas ao que comprovarem 

insuficiência de recursos. No caso ‘sub examine’, não há elementos 

suficientes para comprovação da hipossuficiência alegada, sendo de bom 

alvitre registrar que, conforme determina o enunciado n.º 116 do FONAJE, 

a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Destarte, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, através de seu advogado, via 

DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente arcabouço probatório 

referente a sua condição financeira ou comprovante de pagamento do 

preparo, sob pena de ser declarado deserto o recurso, nos termos do § 1° 

do art. 42, c/c parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.º 9.099/95. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, VOLVAM-ME os autos 

conclusos. INTIME-SE a parte autora, através de seu advogado, via DJE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 02 de maio de 2018. 

Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-80.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE KELLI CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RICARDO LUCAS ROSA OAB - MT0015896A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Processo: 

8010120-80.2016.8.11.0047; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOICE KELLI CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos Da análise detida 

dos autos, verifica-se que o recurso inominado (id. n.º 11063586) foi 

protocolado tempestivamente, porém sem o devido preparo (id. n.º 

11949482), não tendo a parte reclamante/recorrente formulado pedido de 

assistência judiciária gratuita em sua interposição. ‘Ab initio’, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constata-se a 

inexistência de documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc) a comprovar a hipossuficiência da parte recorrente, na acepção 

jurídica do termo. Nesse diapasão, convém salientar que o art. 5º da CF, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência judiciária, não basta requerimento, ainda que acompanhado de 

declaração de pobreza, uma vez que a CF/88 assegura a assistência 

jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. Nesse sentido, é salutar registrar o inteiro teor do Enunciado n.º 

116 do Fonaje, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 116 – O Juiz poderá, de ofício, 

exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), 

uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa 

de veracidade” (XX Encontro – São Paulo/SP). Destarte, DETERMINO a 

intimação da parte reclamante/requerente, através de seu advogado, via 

DJE para que, no prazo de 10 (dez) dias, formule pedido de assistência 

judiciária apresentando arcabouço probatório referente a sua condição 

financeira ou comprovante de pagamento do preparo, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado, nos termos do § 1° do art. 42, c/c 

parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, REMETAM-ME autos conclusos. INTIME-SE a 
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parte autora, através de seu advogado, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 02 de maio de 2018. Angela Maria Janczeski Goes 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-45.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000137-45.2017.8.11.0047; Valor causa: R$ 10.159,53; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUCIA COELHO RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos Conforme dispõe o art. 49, 

da Lei 9.099/95 "Os embargos de declaração serão interpostos por escrito 

ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão". Da 

análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, não obstante o 

recorrente seja parte legítima para interpor o presente recurso, verifico 

que o recurso interposto é intempestivo, já que a sentença foi 

disponibilizada no DJE n.º 10.147, do dia 03/03/2018, sendo publicada no 

dia 05/03/2018, tendo a parte recorrente protocolado seu recurso somente 

no dia 13/03/2018 (id. n.º 12188831), logo, fora do prazo legal previsto no 

art. 49, da Lei n. 9.099/95. Importante ressaltar que, por força do que 

determina o Enunciado n.º 165 do Fonaje todos os prazos no juizado 

especial serão contados de forma contínua, ‘in verbis’: “ENUNCIADO 165 - 

Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma 

contínua (XXXIX Encontro - Maceió-AL)”. Com essas considerações, 

DEIXO de conhecer os embargos de declaração por ausência de 

pressuposto de admissibilidade (tempestividade). Em consequência disso, 

DECLARO reaberto o prazo para interposição de recurso, conforme 

dispõe o art. 50, da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte 

reclamada/recorrente, através de seus advogados, via DJE. Publique-se. 

Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 02 de maio 

de 2018. Angela Maria Janczeski Goes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37064 Nr: 1639-33.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHILTON DOS SANTOS GONÇALVES, 

FRANCISCO MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:MT 15616

 Vistos etc.1. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu (...)nem 

prejudica o réu a presente circunstância.A pena prevista para este crime 

é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.Assim, se das oito 

circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, uma 

(antecedentes) favorece o acusado, e uma (consequências do crime) o 

desfavorece, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 4 

(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.2ª Fase – 

Pena-ProvisóriaNão há qualquer circunstância agravante ou atenuante a 

ser considerada.3ª Fase – Pena DefinitivaInexistem causas de diminuição 

da pena a serem consideradas. Há, porém, as causas de aumento da 

pena previstas nos incisos I, II e V do § 2º do artigo 157 do Código Penal, 

conforme acima reconhecido. Diante do concurso de causas de aumento, 

da presença de um número excessivo de agentes organizados, e o uso 

de armas de excepcional potencialidade lesiva, a pena deve ser 

aumentada no máximo. Assim, na fase derradeira da dosimetria da pena, 

aumento em 1/2 (metade) a pena provisoriamente imposta, tornando-a 

definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) 

dias-multa.2.5.2. Fato 2 – Corrupção de menores1ª Fase – 

Pena-BaseImpõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do 

Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – transparece ser a normal 

à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da 

pena(...)ao réu Shilton dos Santos Gonçalves, DEIXO de determinar a 

expedição do alvará de soltura, haja vista que o mesmo encontra preso 

nos autos do processo nº. 1360-47.2017.811.0048 - Código nº. 36457.3.8. 

Procedam-se às comunicações e anotações de estilo.3.9. Publique-se. 

R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e .  O p o r t u n a m e n t e , 

arquivem-se.Juscimeira – MT, 27 de abril de 2018.Alcindo Peres da Rosa

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39995 Nr: 2922-91.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31818 Nr: 1067-14.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIZENANDO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTA E RESPEITÁVEL LOJA SIMBÓLICA 

MESTRE AIRTON ALTHEMEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15.130

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro para que seja realizado o desbloqueio do veículo, 

feito através do Sistema Renajud.

 2. Junte-se comprovante.

3. Feito isso, arquive-se o presente processo, com as baixas e anotações 

de estilo.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30321 Nr: 455-76.2016.811.0048
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO SANTANA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FRIZZEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, com as partes já qualificadas.

Foi realizado acordo, conforme petição juntada.

Pugnaram as partes pela homologação do presente acordo.

Manifestação da Representante do Ministério Público pela homologação do 

referido acordo.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo de celebrado entre as partes.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Isento de custas e honorários advocatícios, eis que beneficiários de 

Assistência Judiciária gratuita.

2.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.5. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37253 Nr: 1720-79.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUZA FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos.

1. Indefiro o pedido contido no petitório de Ref: 67, assim intime-se a parte 

requerente para que junte nos autos valor atualizado da dívida, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo ser abatido o valor já depositado nos autos.

2. Assim que cumprido o item "1" intime-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da integralidade do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 17 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40838 Nr: 3225-08.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA CAMPOS MASCARENHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28801 Nr: 1080-47.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE OLINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O, VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - OAB:11230-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do novo Código 

de Processo Civil, Súmula 363 TST e Súmula 466 do STJ, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente AÇÃO de 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, intentada ELIANE OLINDA DE SOUZA em 

face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, conforme fundamentação supra, 

para:a) DECLARAR a nulidade dos contratos temporários realizados pela 

requerida com a autora;b) CONDENAR a requerida ao pagamento do FGTS 

de todo o período de contratação, devidamente corrigidos.3.2. Condeno a 

requerida ao pagamento da das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do novo Código de 

Processo Civil.3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C.Juscimeira - MT, 06 de abril de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27683 Nr: 708-98.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE GARCIA FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do novo Código 

de Processo Civil, Súmula 363 TST e Súmula 466 do STJ, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente AÇÃO de 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, intentada MARIA EUNICE GARCIA 

FLORENTINO em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, conforme 

fundamentação supra, para:a) DECLARAR a nulidade dos contratos 

temporários realizados pela requerida com a autora;b) CONDENAR a 

requerida ao pagamento do FGTS de todo o período de contratação, 

devidamente corrigidos.3.2. Deixo de condenar a parte ré nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº. 7.603/2.001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil.3.3. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.4. 

P.R.I.C.Juscimeira - MT, 27 de abril de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26391 Nr: 268-05.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTAIR BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALTAIR BATISTA, Rg: 1139612-1, 

Filiação: Antônio Batista dos Santos e Maria Ana Batista, data de 

nascimento: 03/06/1979, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

casado(a), motocaneiro, Telefone (66) 9971-9400. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 
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seguir transcrita. .

Sentença: 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de 

decidir, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal 

esposada na denúncia, para o fim de:a) absolver a(o) ré(u) VALTAIR 

BATISTA, qualificado(s) nos autos, da imputação que lhe fora feita do 

cometimento do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, o que 

faço com suporte no artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo 

Penal;b) condenar a(o) ré(u) VALTAIR BATISTA, qualificado(s) nos autos, 

como incurso nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, c.c. artigo 

5º, inciso III, da Lei nº. 11.340/2006, as quais, após a aplicação do critério 

trifásico, fixo, em definitivo, em 3 (três) meses de detenção, a ser 

cumprida inicialmente em regime aberto, com direito a recorrer em 

liberdade. Suspendo, no entanto, a execução da pena pelo período de 2 

(dois) anos, condicionando-a ao cumprimento das seguintes condições: a) 

no primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à limitação de 

fim de semana, na forma fixada pelo juízo da execução; b) durante os dois 

anos do prazo, fica proibido de ausentar-se da comarca onde reside, sem 

autorização judicial, e deverá comparecer pessoal e obrigatoriamente em 

juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.3.2. 

Determino que, após o trânsito em julgado: a) seja lançado o nome da(o) 

ré(u) no rol dos culpados (artigos 5º, LVII, CF e 393, II, CPP); b) seja 

expedido ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, cientificando-o da 

suspensão dos direitos políticos do(a) acusado(a), até o cumprimento ou 

extinção da pena (Súmula 9 do TSE), conforme determinação 

constitucional (artigo 15, III, CF), por ser efeito automático e inafastável da 

presente condenação; c) seja expedido o B.I.E, comunicando os órgãos 

de identificação criminal, na forma da lei; d) seja expedida a guia de 

recolhimento para o cumprimento da pena imposta, contendo os dados 

insertos no artigo 106 da LEP e dando-se ciência ao Ministério Público (art. 

106, § 1º, LEP); e) seja a guia encaminhada à Vara de Execução Criminal – 

VEC – desta Comarca para cumprimento.3.3. Sem condenação da(o) ré(u) 

em custas, pois patrocinada(o) pela Defensoria Pública, o que na falta de 

outros elementos faz presumir sua pobreza.3.4. Procedam-se às 

comunicações e anotações de estilo.3.5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se.Juscimeira – MT, 11 

de novembro de 2016.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Soares 

Paniago Mascarenhas, digitei.

Juscimeira, 02 de maio de 2018

Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35485 Nr: 2886-03.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PARROM DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A, MAURO BOSCO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLY GARCIA DE LIMA - 

OAB:20874/O, SILVIA MARIA DA COSTA GARCIA - OAB:OAB/MA 

10104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINA MARCIA CHICARINO 

CAIRES - OAB:11693-B, FRANCISCO C. JASSNIKER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21087, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482-MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, RENAN NADAF GUSMÃO. - OAB:16284

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 73, para que seja expedido o 

competente alvará para o levantamento do valor depositado.

2. Havendo requerimentos, venham-me conclusos. Caso contrário, 

arquive-se os autos, procedendo as baixas e anotações de estilo.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24800 Nr: 783-74.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOAQUIM DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Vistos, etc.

1. Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio 

parcial no montante de R$ 2.979,48.

 2. Procedo então, através do sistema on-line, solicitação de transferência 

do montante para a conta única deste juízo.

 3. Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a 

penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 4. Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 5. Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.

 6. Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de Justiça, 

informando a penhora do valor supramencionado, bem como a solicitação 

para que o referido valor seja depositado junto à conta única vinculada a 

este processo.

7. Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

8. Intime-se a parte exequente e executada desta decisão.

 9. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 17 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27552 Nr: 660-42.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA FAIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

GASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do novo Código 

de Processo Civil, Súmula 363 TST e Súmula 466 do STJ, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente AÇÃO de 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, intentada VALERIA FAIL em face do 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - MT, conforme fundamentação supra, para:a) 

DECLARAR a nulidade dos contratos temporários realizados pela 

requerida com a autora;b) CONDENAR a requerida ao pagamento do FGTS 

de todo o período de contratação, devidamente corrigidos.3.2. Condeno a 

requerida ao pagamento da das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do novo Código de 

Processo Civil.3.3. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.4. P.R.I.C.Juscimeira - MT, 12 de abril de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 68646 Nr: 592-69.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.

 Em razão do requerimento à fl. 67 e 80, no que tange a oitiva da 

testemunha Eliane Farezin Brandão, DESIGNO audiência de instrução para 

data de 02 de maio de 2018, às 16:30 horas.

Expeçam-se os respectivos mandados, consignando os endereços 

informados à fl. 67.

 INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70179 Nr: 1377-31.2016.811.0109

 AÇÃO: Apuração de Irregularidades em Entidades de 

Atendimento->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA ANJO DA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistos em correição,

Passo a analisar as preliminares arguidas em contestação:

Com relação à tese de inépcia dos autos, entendo por bem afastá-la, uma 

vez que o intuito do presente processo é investigar supostas 

irregularidades praticadas na Casa Anjo da Guarda. Ademais, o ato inicial 

para apuração de irregularidades em entidades de atendimento é a 

portaria, conforme o previsto no art. 191 do ECA, que requer apenas 

resumo dos fatos.

Afasto a preliminar de ilegitimidade e falta de interesse, uma vez que o 

próprio ECA prevê o procedimento e a competência do Juízo no citado 

artigo 191. O interesse está implícito à competência, lógico que o único 

interesse que tem o Juízo da Infância e Juventude é o melhor tratamento 

para a criança e o adolescente e como fiscal das entidades de 

acolhimento, tem o dever e o interesse de apurar irregularidades.

Afastadas as questões preliminares e diante da solicitação de (fls. 

108/109), DEFIRO o pedido do Ministério Publico e DETERMINO que SE 

INTIME o requerido para manifestar se tem interesse na produção de 

provas e na realização de audiência de instrução, bem como, demonstre o 

pronto saneamento das irregularidades verificadas, indicando quais as 

medidas foram adotadas.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 23 de abril de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70696 Nr: 1637-11.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA FELIX DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE para que no prazo de 

5 (cinco )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65007 Nr: 2676-37.2016.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSL, MPDEDMG, MJDSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍDIO FREITAS DA ROSA - 

OAB:17587/O

 Conforme pauta do Juízo, impulsiono os autos designando audiência de 

conciliação para o dia 03/07/2018 às 16 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69816 Nr: 2631-96.2017.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, MMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - 

OAB:22.496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo firmado entre 

Alexandre Sauerbier e Marcela Moretto Buhrer para que produza os 

efeitos legais e de direito, declaro DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL 

que mantinham e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO na forma 

convencionada na inicial, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

III, “b” do CPC.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Rebouças (PR), grafando 

nossas homenagens de estilo.Ciência ao Ministério Público.Realizadas as 

providências acima, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 22 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 8942 Nr: 467-47.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Palácio dos Esportes Ltda, Terezinha de 

Lourdes Stratmann, EDMUNDO JOSÉ STRATMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida 

Alves/Procuradora Geral do Es.MT - OAB:MT/2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ivo Carvalho Duarte - 

OAB:5074/MT

 Código nº 8942

Processo nº 467-47.2006.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Palácio dos Esportes Ltda. e outros.

Vistos em correição.

INTIME-SE o executado sobre a penhora formalizada, nos termos do artigo 

12, §1º, da Lei 6.830/80.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35937 Nr: 778-62.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENA WERMUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35937

Processo nº 778-62.2011.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

 Exequente(s): Lucena Wermuth

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da Impugnação à Execução (Ref. 21 

nos autos 58653), após, expeça-se a respectiva RPV.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53194 Nr: 1309-80.2013.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDRG, ERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Oliveira da Silva - 

OAB:19.570/PA

 Código nº 53194

Processo nº 1309-80.2013.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): Eudicleia Reis Gomes

Executado(s): Lenilson Carvalho de Oliveira

Vistos em correição.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, a determinação de fls. 225.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55246 Nr: 1345-88.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHEG, CEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55246

Processo nº 1345-88.2014.811.0111

 Classe – Assunto: Execução de Alimentos

 Exequente: Cristina Evaristo de Assis

Executado: Edilson França Gomes

Vistos em correição.

Considerando o equívoco na expedição do mandado de fls. 48, em que 

constou o endereço da parte exequente, DEFIRO o requerimento de fls. 

51-52.

Diante disso, EXPEÇA-SE novo mandado de penhora e avaliação para os 

endereços indicados às fls. 51-52.

No mais, cumpra-se a determinação de fls. 46.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36052 Nr: 892-98.2011.811.0111

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOCINETE TOSCANO, ODETH QUEIROZ DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY CRISTINA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Belarmina de Souza - 

OAB:2494/MT, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 36052

Processo nº 892-98.2011.811.0111

 Classe – Assunto: Embargos de Terceiros

Embargante: Espolio de Jocinete Toscano

 Embargada: Kelly Cristina Correia

Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fls. 149, INTIME-SE a parte embargada para que 

providencie a restituição dos valores pagos pela parte embargante, em 

razão do pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, decorrido o prazo, intime-se a parte embargante para informar se 

houve cumprimento da restituição.

Em caso de cumprimento, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33775 Nr: 1086-35.2010.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Volnei Cavalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Ruhoff & Cia Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33775

Processo nº 1086-35.2010.811.0111

Classe – Assunto: Ação Monitória

Requerente(s): Volnei Cavalli

Requerido(s): Altair Ruhoff & Cia ME

Vistos em correição.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, a determinação de fls. 222.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50911 Nr: 801-71.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADOS V 

3 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50911

Processo nº 801-71.2012.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Indústria e Comércio de Compensados V 3 Ltda.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29110 Nr: 1354-94.2007.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Código nº 29110

.Processo nº 1354-94.2007.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Terezinha Braz

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o teor da decisão de fls. 145.

Em seguida, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 11913 Nr: 442-34.2006.811.0111

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 442-34.2006.811.0111

Código nº 11913

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente(s): Banco Dibens S/A

Requerido(s): Claudecir Cardoso de Almeida

Vistos em correição.

Intime-se o requerente para que providencie o pagamento das custas 

processuais, no prazo de 05 dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, inexistindo requerimentos ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35125 Nr: 2438-28.2010.811.0111

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF-BS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - OAB:MT 

-12407-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Código nº 35125

Processo nº 2438-28.2010.811.0111

Classe – Assunto: Depósito

Requerente(s): Banco Finasa – B.M.C S/A

Requerido(s): Evandro Rodrigo Nekel Oliveira

Vistos em correição.

INTIME-SE, pessoalmente, a parte executada para regularizar sua 

representação pessoal.

No mais, cumpra-se a determinação de fls. 148.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 9512 Nr: 343-64.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. C DIAS (matupá), Genesis do Carmo Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira de 

Mosquita - OAB:1515, Olga Geny Almeida Alves/Procuradora Geral 

do Es.MT - OAB:MT/2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 9512

Processo nº 343-64.2006.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

Executado: G. C. Dias e Genesis do Carmo Dias.

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente sobre a certidão de fls. 129, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29150 Nr: 1396-46.2007.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane Márcia Donin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Lubrificantes Anhanguera Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:5368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040

 Autos nº 1396-46.2007.811.0111

Código nº 29150

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

 Requerente(s): Liane Márcia Donin

Requerido(s): Comercial de Lubrificantes Anhanguera Ltda.

Vistos em correição.

Intime-se o advogado da autora para que providencie o pagamento das 

custas processuais, no prazo de 05 dias.

Inexistindo o pagamento, comunique-se a Central de Arrecadação e 

Arquivamento para tomar as providências pertinentes, conforme o 

Provimento 11/2018.

Após, inexistindo requerimentos ARQUIVEM-SE os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34914 Nr: 2227-89.2010.811.0111

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 694 de 846



 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBDF, JPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON PAULO FINK - 

OAB:43.053 PR

 Código nº 34914

Processo nº 2227-89.2010.811.0111

Classe – Assunto: Averiguação de Paternidade

Requerente(s): Janete Paula de Freitas e Naiara Beatriz de Freitas

Requerido(s): Oreste Faria Fonseca

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, a determinação de fls. 113.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27862 Nr: 118-10.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edberto Basílio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 27862

Processo nº 118-10.2007.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

Executado: Edberto Basilio de Oliveira

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50158 Nr: 11-87.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ITALOR BACHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50158

Processo nº 11-87.2012.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

Executado: José Italor Baches

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54543 Nr: 776-87.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA LENZI - 

OAB:13287/0-MT, Gefferson Cavalcanti Paixão - OAB:23125 O, 

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - OAB:11999

 Vistos. 1) SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à Ref. 11; 2) Justificada a ausência do acusado por 

razões médicas, REDESIGNO o interrogatório para o dia 29 de maio às 

16h30min; 3) Saem os presentes INTIMADOS.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 56293 Nr: 1168-08.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocival Mendes dos Reis, Luzinete Gonçalves 

dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho de Ref: 25, que fica a 

audiência de conciliação designada para o dia 08 de agosto de 2018, às 

11 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 56305 Nr: 1175-97.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues de Souza Neto, Otaviano 

Alves Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico em cumprimento ao despacho de Ref: 26, que fica designada 

audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 10 horas e 

30 minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 69937 Nr: 813-27.2018.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCNdMG-SCNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43085 Nr: 1064-21.2013.811.0030

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:2147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1064-21.2013.811.0030Código: 43085DECISÃOVistos etc. 

Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, remetido pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, onde COPACEL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA é titular do 

processo de pesquisa DNPM 866.714/2011(...), DETERMINO que se 

proceda com a avaliação da área de terras indicada no alvará constante 

nos autos a fim de descortinar acerca da renda, danos e prejuízos 

relativos à realização da pesquisa. Para cumprimento do ato encimado, na 

forma do parágrafo único do artigo 15 do Decreto Lei 227/1967 NOMEIO 

como perito o Geólogo MARCOS AUGUSTO COSTA MACIEL, portador do 

CPF: 327.445.601-20, inscrito no CREA/Nacional n.º 120210971-3, com 

endereço profissional a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 

990, Sala 09, Bairro: Baú – Cuiabá/MT, CEP: 78.008-900, telefones: (65) 

3023-1045 e (65) 8111-1900.Intime o requerente para que tome ciência da 

nomeação do expert, e para que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da intimação do despacho de nomeação do perito, indique seus 

assistentes técnicos e apresente quesitos, nos termos dos incisos I e II, 

do parágrafo segundo, do artigo 421, do CPC ut artigo 27, VII do Decreto 

Lei 227/1967. Decorrido o prazo acima, intime o perito da nomeação, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias apresentar proposta de 

honorários.Apresentada a proposta de honorários pelo Sr. Perito, intime a 

parte requerente para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar a respeito, 

bem como proceder com o pagamento dos honorários periciais, nos 

termos do art. 27, X do Decreto Lei 227/1967.Após, vistas dos autos ao 

MPE. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.Cumpra-se. Nobres/MT. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito em 

substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 66346 Nr: 2474-75.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto dos Santos Lopo, Cleia Nunes 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19.805/MT, Joel Feliciano Moreira - OAB:6833

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as defesas dos acusados para manifestarem 

conforme determinado à Ref: 127, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 67121 Nr: 2858-38.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassimiro Pereira da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social de 

Roeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leila Maria de Almeida - 

OAB:9.235/MT, Lineide Vieira de Almeida - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar ao processo planilha indicativa e clara de período que pretende 

receber a título de benefício previdenciário retroativo, sob pena extinção 

do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 69624 Nr: 676-45.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A - Ag. Nobres/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni - OAB:3553/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS.

 É o relatório. Decido.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

No caso em análise a parte autora é advogado e juntou aos autos 

declaração de imposto de renda a qual informa que a renda anual desse é 

de R$ 5.597,00 (cinco mil quinhentos e noventa e sete reais).

 Em que pese a declaração de imposto de renda juntada aos autos, não é 

crível afirmar que tal renda reflita a realidade da parte autora, até porque o 

requerente é advogado há muitos anos e afirmar que esse durante todo o 

ano tenha auferido a renda de R$ 5.597,00 (cinco mil quinhentos e 

noventa e sete reais) está em dissonância com a realidade da advocacia.

 Ademais, o proveito a ser auferido com a demanda é no valor de R$ 

927.510,92 (novecentos e vinte e sete mil quinhentos e dez reais e 

noventa e dois centavos).

Dessa forma INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Nos termos do art. 98, 

§ 6º do CPC, faculto ao requerente o recolhimento das custas judiciais 

seja feito em até 10 (dez) parcelas fixas, recolhidas mediante emissão de 

guia com a comprovação nos autos até o dia 10 de cada mês, devendo 

estar ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá 

importar no indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290 do CPC.

Intime-se o requerente para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento da primeira parcela das custas judiciais necessárias ou o 

recolhimento integral dessas.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 53466 Nr: 144-42.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de ref. 34.

Caso não haja endereço atualizado do requerido nos autos, intime-se a 

parte autora para que indique novo endereço, bem como proceda com o 

recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, proceda com a busca e apreensão do bem, conforme decisão 

inicial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55309 Nr: 754-10.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacqueline Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT - Telecomunicações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT
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 SENTENÇA

Vistos etc.

 A desistência da ação por parte do autor impõe a extinção do processo 

sem julgamento de mérito, no presente caso, a parte requerida concordou 

com o pleito de desistência.

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas e taxa judiciária, eis que concedo a requerente a gratuidade 

da justiça.

 P.R.I.

Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 46097 Nr: 1653-76.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alencar Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Castro Menezes 

- OAB:16.545/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

Revogo a decisão anterior, vez que fora lançada equivocadamente.

 Trata-se de processo de execução de pena do reeducando José Alencar 

Dantas.

 Da análise dos autos, constato que não há insurgência em relação aos 

cálculos de ref. 163.

 Assim, HOMOLOGO o cálculo de ref. 163.

Determino que seja dada vista as partes a cada 06 meses para que se 

manifestem sobre as planilhas de remição apresentadas aos autos e 

após, conclusos para homologação e inclusão no cálculo.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Havendo proximidade para progressão de regime (30 dias antes), 

proceda com a realização do cálculo da pena e encaminhem-se os autos 

às partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso haja o cometimento de falta grave, encaminhem os autos ao 

Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Dê-se vistas ao MPE e defesa acerca do teor da presente decisão.

Encaminhem-se duas cópias do cálculo ao diretor do estabelecimento 

prisional onde se encontra o reeducando, uma delas deverá ser entregue 

ao sentenciado, servindo como atestado de pena a cumprir, e a outra 

arquivada em seu prontuário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22086 Nr: 665-60.2011.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANESSA RODRIGUES DE ARAÚJO, Cpf: 

50222104104, Rg: 816.818, Filiação: José Martins de Araújo e Regina 

Lúcia Rodrigues de Araújo, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, 

casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente é avó materna da adolescente, desde do 

nascimento da adolescente em 23/12/2000. A requerente exerce de fato o 

direito e a posse da adolescente. A mãe sempre esteve de acordo com a 

posse e a guarda, através de procuração transferiu a responsabilidade e 

guarda da adolescente a requerente. No, entanto, houve necessidade em 

legalizar a situação,pois a condição de apenas responsável não ampara 

completamente a adolescente, há situações que exigem a apresentação 

da guarda , permitindo que a requerente possa atuar como representante 

legal da adolescente.

Despacho/Decisão: Ante o exposto acolho o pleito formulado pelo 

representante ministerial, para decretar a revelia da requerida, fazendo 

isto com fundamento nos termos do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Defiro o pleito de citação por edital do genitor, nos termos do artigo 

256, inciso II, do Código de Processo Civil.Defiro a cota ministerial, para 

que realize estudo social na residência da requerente Regina Lúcia 

Rodrigues de Araújo.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nobres/MT.JOSÉ 

MAURO NAGIB JORGEJuiz de Direito em substituição legal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 30 de abril de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20894 Nr: 1372-62.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciela F. Dias Pedrozo - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:, Procuradoria Geral do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRACIELA F. DIAS PEDROZO - ME, CNPJ: 

05103555000182, Inscrição Estadual: 132095475. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GRACIELA F. DIAS PEDROZO 

- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de 

recolhimento - ICMS garantido integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12052/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 9.179,53

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44527 Nr: 589-31.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Augusto Sutilli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva - 

OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS AUGUSTO SUTILLI, Cpf: 

58113452915, Filiação: Adiles Antonio Sutilli e Gertrudes Vitória Sutilli, data 

de nascimento: 30/10/1965, brasileiro(a), natural de Santo Antônio 

Sudoeste-PR, casado(a), contador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 
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do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT 

em face de MARCOS AUGUSTO SUTILLI, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de ANUI/2008 PF TC – Prop., ANUI/2009 PF TC – Prop., 

ANUI/2010 PF TC – Prop., M. ELEIÇÃO/2009-Prop., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 000136/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.617,67

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42711 Nr: 571-44.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaércio Santos da Silva Infantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAÉRCIO SANTOS DA SILVA 

INFANTINO, Cpf: 48228133120, Rg: 0.404.092-9, Filiação: Jades de Arruda 

Infantino e Marlene da Silva Infantino, data de nascimento: 01/11/1965, 

natural de Nobres-MT, convivente, taxista., Telefone 9206-5022. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de ALAÉRCIO SANTOS DA 

SILVA INFANTINO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Descumprimento de ordem judicial - Falta de recolhimento, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2270/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/04/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.614,71

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42567 Nr: 373-07.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Conceição da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA, Cpf: 

93865708153, Rg: 1326163-0, Filiação: Maria Catharina de Oliveira e 

Joaquim Estevão de Oliveira, data de nascimento: 05/08/1941, natural de 

Vermelha Novo-MG. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA DA CONCEIÇÃO DA 

COSTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Descumprimento do disposto, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1007/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/02/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.103,28

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42075 Nr: 2150-61.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Domingos da Silva - ME, Celso Domingos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELSO DOMINGOS DA SILVA - ME, CNPJ: 

06354074000374 e atualmente em local incerto e não sabido CELSO 

DOMINGOS DA SILVA, Cpf: 53075862991, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CELSO DOMINGOS DA SILVA 

- ME e CELSO DOMINGOS DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Falta de recolhimento - ICMS garantido integal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4021/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 38.891,63

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 22160 Nr: 748-76.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Magalhães Antoniácomi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvani Barcelo Borges, Sílvia Medinski Lima, 

Marlos Alberto de Paula, Marleide Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 748-76.2011.811.0030 – Código 22160

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Rafael Magalhães Antoniácomi

PARTE RÉ: Alvani Barcelo Borges e Sílvia Medinski Lima e Marlos Alberto 

de Paula e Marleide Nogueira de Oliveira

CITANDO(A, S): ALVANI BARCELO BORGES (Requerido(a)), Cpf: 

04340587184, Rg: 233.923-98, brasileiro(a), solteiro(a), motorista, 

Endereço: Avenida Felinto Muller, 470, Bairro: Aeroporto, Cidade: 

Nobres-MT, SÍLVIA MEDINSKI LIMA (Requerido(a)), Rg: 16.117.140, 

brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Avenida Felinto Muller, 470, Bairro: 

Aeroporto, Cidade: Nobres-MT, CEP: 78460000, MARLOS ALBERTO DE 

PAULA (Requerido(a)), Cpf: 84141840149, Rg: 000.887.562, brasileiro(a), 

solteiro(a), advogado, Endereço: Rua Filinto Muller, N° 640, No Centro da 
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Comarca de Coxim, Bairro: Centro, Cidade: Coxim-MS, Complemento: 

telefone: (67)3291-2282 e MARLEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA 

(Requerido(a)), Cpf: 00071453148, Rg: 001380371, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresária, Endereço: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 503, 

Bairro: Popular, Cidade: Cuiabá-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 200.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo e 

no prazo legal, responder a presente ação.

 RESUMO DA INICIAL: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES- ESTADO DE MATO 

GROSSO.RAFAEL MAGALHÃES ANTONIACOMI, brasileiro, casado, 

comerciante, portador do RG nº 1698714-4 SSP/MT e inscrito no CPF nº 

017.465.211-98, residente e domiciliado na Chácara Beira Rio, BR 163/364, 

Zona Rural de Nobre/MT, por sua procuradora que a esta subscreve, com 

endereço profissional constante no rodapé, local onde indica para receber 

todas as notificações e intimações de estilo, vem, respeitosamente à 

presença de Vossa Excelência, para propor a presente, AÇÃO DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO c/c PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS 

em face de ALVANI BARCELO BORGES, brasileiro, solteiro, motorista, 

portador do RG n. 233.923-98 SSP/MT e inscrita no CPF nº 

043.405.871-84, SILVIA MEDINSKI LIMA, brasileira, solteira, portadora do 

RG n. 16117140 SSP/MT, e CPF n. 014.988.381-05, ambos residentes e 

domiciliados sito a Av. Filinto Muller, n. 470, bairro Aeroporto, Nobres/MT, e 

MARLOS ALBERTO DE PAULA, brasileiro, solteiro, advogado, portador do 

RG n. 000887562 SSP/MS e CPF n. 841.418.401-49, residente e 

domiciliado na Rua da Cana, n. 277, bairro Centro, Sonora/MS, tendo em 

vista as razões de fato e direito, que passa a expor: DOS FATOS O Autor 

firmou com os dois primeiros réus, compromisso de Compra e Venda de 

imóveis urbanos em data de 14/12/2010, sendo um dos imóveis localizado 

no lote de terreno urbano n. 13, quadra 05, com área total de 

750m2(setecentos e cinqüenta metros quadrados), situado a Av. Filinto 

Muller, Nobres/MT, registrado no cartório de 1. Registro de Imóveis, Títulos 

e Documentos da Comarca de Nobres/MT sob a matricula n. 1297, de 

propriedade do primeiro réu, e o outro imóvel lote de terreno urbano n. 14, 

quadra 05. Com área de 490 m2 (quatrocentos e noventa metros 

quadrados), situado a Av. Filinto Muller, Nobres/MT, registrado no Cartório 

de 1. Registro de Imóveis, Títulos e documentos da Comarca de 

Nobres/MT, registrado sob a matricula de n. 1298, de propriedade da 

segunda ré, e para tanto foi outorgada pelos mesmos procuração pública 

ao autor com plenos poderes, para que o mesmo providenciasse junto ao 

Registro de Imóveis todos os tramites legais para a transferência dos 

referidos imóveis em seu nome . E assim, considerando a transação 

perfeita e acabada o comprador, ora autor, efetuou o pagamento aos dois 

primeiros réus no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), 

representado por uma caminhonete GMC 6150, ano modelo 2000/2001, 

placas GXM 2086, cor branca, no valor de R$ 55.000,00 (cinqüenta e 

cinco mil reais), e o valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) em moeda 

corrente, valor este que, para ser liberado foi necessário a assinatura de 

um termo de compromisso no Banco do Bradesco, concluindo assim a 

transação comercial de compra e venda dos imóveis. Em virtude das 

festas de ano, o autor, esperou passar este período de festa e recesso, 

para então, providenciar a transferência dos imóveis, junto ao RGI de 

Nobres. Assim, decorridos alguns dias, o autor recolheu todas as taxas e 

guias, em especial o ITBI para proceder a lavratura da escritura dos 

imóveis em tela, e para sua surpresa, descobriu que os réus 

criminosamente haviam transferido os imóveis para o seu advogado Sr. 

Marlos Alberto de Paula, em data de 24 e março do corrente ano, 

conforme constam das certidões de Inteiro Teor dos imóveis supra. 

Salienta-se que transferência dos imóveis ao Sr. Marlon Alberto de Paula 

foi em data de 24 de marco de 2011, ou seja,03(três) meses após a 

compra dos imóveis pelo autor, conforme se pode observar pelas 

certidões de Inteiro Teor dos imóveis em anexo. Vale mencionar que o 

instrumento público de procuração, outorgados pelos réus ao autor, 

constam plenos poderes, em especial uma cláusula que o referido 

instrumento só poderia ser revogado com a anuência do outorgado, ou 

seja, só permitiria revogação consensual, o que não aconteceu, razão 

pela qual, tal procuração continua com sua plena eficácia, visto que, a 

mesma não fora revogada em nenhum momento. No tocante ao negocio 

jurídico firmado entre as partes, a obrigação do autor foi devidamente 

adimplida, tanto que de imediato transferiu a caminhonete e a importância 

em dinheiro para os réus, e, confiante já que estava na posse dos 

imóveis, desfrutando do mesmo como legitimo proprietário . Todavia lhe 

faltou o chão, quando por ocasião da lavratura da sua escritura teve 

conhecimento que os imóveis haviam sido transferidos à outrem, contudo 

sua maior surpresa foi descobrir que os imóveis foram transferidos ao 

advogado dos réus, os quais em conclui, resolveram aplicar um golpe no 

autor. Assim, ao constatar a má fé dos réus e seu advogado, que de 

forma vil e ardilosa lhe enganaram , não restou outra opção ao autor, a 

não ser a de buscar a tutela jurisdicional para por fim a este transtornos, 

os quais acarretaram-lhe grandes danos, tanto de ordem material como 

moral. DANOS MATERIAIS. Os danos decorrentes desta ação ilícita dos 

réus são flagrantes, sendo assim, os mesmos são responsáveis pelos 

danos passados e futuros causados ao autor, devendo serem 

condenados ao pagamento dos danos sofridos por este. A prática de atos 

praticados pelos réus pela transmissão de direitos sobre bens , que não 

mais lhe pertenciam, proporcionou ao autor danos morais e materiais, que 

devem ser reparados no seu grau Maximo e segundo a avaliação deste 

Douto Juízo. Posta a síntese dos fatos, consubstanciada em farta prova 

documental em anexo, temos que os réus devem indenizar o autor, em 

face dos prejuízos financeiro e morais que a este acarretou, em virtude da 

transação comercial fraudulenta, tendo inclusive o autor transferido o 

veiculo como forma de pagamento pelos lotes urbanos, bem como o valor 

em dinheiro repassado aos réus no ato da compra dos imóveis, que 

ilicitamente foram transferidos para terceiros. No caso em espeque a 

obrigação dos réus nasceram da celebração contratual efetuada - pacta 

sunt servanda – não sendo cumprida a tempo e modo ajustados, por ato 

voluntário dos mesmos, que transferiram os imóveis para o Sr. Marlos, que 

coincidentemente é advogado dos mesmos, conforme resta comprovado 

pela certidão acostada aos autos e demais dados da escritura pública 

lavrada no Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa Senhora de 

Livramento/MT, livro 045, fls. 134 e v. em data de 24.03.2011, conforme 

observamos dos documentos anexados a presente. Assim, estando 

presentes os requisitos legais, requer-se, desde já, a condenação dos 

réus ao pagamento de danos materiais. DANOS MORAIS mOs danos 

morais emergem com sobejo dos fatos e do direito suso mencionado, 

evidenciando-se, que após transcorrido 03(três) meses os referidos 

imóveis foram “vendidos” para terceira pessoa( do mesmo grupo), o que 

acarreta ao autor um grande prejuízo moral e até mesmo psicológico, pois 

imaginando ter adquirido enfim uma casa própria onde poderia residir com 

sua família, longe de aluguel, viu-se de repente sem nenhum patrimônio, 

sequer um pedaço de terra, pois seus imóveis constavam em nome de 

outra pessoa. O entendimento jurisprudencial é tranqüilo e pacifico no 

sentido de que a violação de direito do dano moral deve ser reparado 

mediante indenização. Por certo que os fatos narrados na presente 

demanda desequilibraram as relações sociais, psicológicas e financeiras 

do autor, eis que desde o não cumprimento do acordado por parte dos 

réus, o autor anseia pela nulidade do ato jurídico que transferiu seus 

então, imóveis para terceiros, qual seja, Sr. Marlos, e assim, regularizar a 

transferência de seus imóveis, pelos quais pagou e legalmente pretende 

tomar posse e domínio dos mesmos, trazendo em seu bojo o nascedouro 

da obrigação de indenizar tais transtornos. A indenização pelo dano moral 

deve refletir de modo expressivo, no patrimônio do lesante, de modo que 

este venha a sentir a resposta da ordem jurídica, enquanto efeito do 

resultado lesivo produzido. Dessa maneira, temos que os réus atuam no 

ramo da compra e venda de imóveis realizando transações diariamente, 

sendo certo que valores ínfimos somente virão a instigar os mesmos a não 

adimplir os contratos firmados. Presentes estão os elementos ensejadores 

da reparação pleiteada, autorizando Vossa Excelência em determinar a 

indenização pelos danos quando do não cumprimento do avençado, sendo 

injusto os transtornos sofridos pelo autor e sua família até os dias de hoje. 

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS Ao celebrarem negócio jurídico de 

compra e venda, com a conseqüente lavratura da escritura dos referidos 

imóveis, cientes de que o objeto eram os mesmos imóveis vendido ao 

autor e já quitado, os réus incorreram em ato ilícito, com flagrante intenção 

de prejudicar, porque já não mais lhes pertenciam. DA TUTELA 

ANTECIPADA. O Periculum in Mora se configura, na medida que o autor 

sofreu e continua sofrendo grave lesão patrimonial, estando inclusive na 

eminência de ver o imóvel tranferido criminosamente mais uma vez já que 

descobriu que os réus estão escriturando o referido bem em nome de 

MARILEIDE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, portadora do CPF: 000.714.531-48, 

com endereço na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 503 Cuiabá/MT, o que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 699 de 846



sem dúvida se levado a efeito trará mais desabores e problemas ao Autor, 

além dos já existentes, aumentando dessa forma os prejuízos.A 

irreparabilidade do dano causado sobre o patrimônio do autor, é patente, 

sendo indispensável para tanto a tutela jurisdicional, pois se constitui séria 

ameaça aos seus direitos de continuar a exercer suas atividades 

necessárias à consecução de seus objetivos sociais, além de estar o 

autor desde logo, sujeito à perda da sua propriedade em proveito do réu e 

seus comparsas. Esse dano corresponde, assim, a uma alteração na 

situação de fato existente ao tempo do estabelecimento da controvérsia - 

ou seja, do surgimento da lide - que é ocorrência anterior ao processo."O 

outro requisito, o Fumus Boni Iuris, também está patente na 

fundamentação do direito esboçado na inicial, invocando pois, as lições de 

Humberto Theodoro Junior (ob. cit. pg. 76): Assim sendo Emérito 

Magistrado , presentes os requisitos legais para o deferimento initio litis 

inaudita altera da Liminar perseguida no sentido de determinar a 

anotação/averbação à margem das matrículas obejto da presente ação, 

prevenindo dessa forma transferências sucessivas e criminosas do 

referido imóvel e fundamentalmente evitar danos a terceiros de boa-fé, 

resguardando também o direito do Autor. É evidente que os réus poderão 

continuar na pratica ilícita, proporcionando a continuidade de transferência 

dominiais a terceiros de boa-fé, evitando que ocorra mais prejuízos ao 

autor e a outrem. Desta feita, invocando deste R. Juízo o poder de Cautela, 

requerem a Vossa Excelência, digne-se ordenar a notificação ao Cartório 

de 1. Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Nobres/MT, para que 

se abstenha de registrar novas escrituras às matriculas de números 1297 

e 1298, ou o faça somente com a devida autorização expressa deste R. 

Juízo, averbando-se às margens a existência desta ação, em que se 

questiona a legalidade da transmissão dominial dos imóveis supra 

mencionados. DOS PEDIDOS Por todo o exposto, requer-se a Vossa 

Excelência, que digne-se em: Deferir liminarmente, Inaudita Altera Pars, a 

tutela antecipada, nos termos do art. 273 e seguintes do CPC, 

determinando por conseguinte e incontinenti, a averbação da existência da 

presente a margem das matriculas nº 1297, Livro 17-A, fls. 185 e matricula 

n. 1298, Livro 17-A, no RGI de Nobres/MT., evitando-se assim que 

terceiros de boa fé, sejam lesados, mormente porque até a presente data 

a pessoa, cuja transferência foi realizada está em conluio com os réus, e, 

portanto não poderá alegar boa-fé em nenhum momento já que é 

advogado dos réus; Que seja procedido a citação dos réus, no endereço 

mencionado ab initio para responder, querendo, aos termos da presente 

demanda, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor, de revelia, confissão e seus efeitos, protestando 

pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente o 

depoimento dos réus, apresentação de rol de testemunhas no tempo 

oportuno, juntada de novos documentos, e tudo o mais que se fizer 

necessário para apuração da verdade. Que seja concedido, os benefícios 

da justiça gratuita ao autor, nos moldes da Lei n. 1.060/50, sem prejuízo de 

seu sustento próprio e de sua família; Que seja á presente ao final julgada 

procedente presente Ação Anulatória de Ato Jurídico para decretar a 

nulidade da escritura lavrada no Cartório de Registro Civil e Notas de 

Nossa Senhora de Livramento – MT, e respectivos registros e averbações 

às margens das matriculas n. 1297, Livro 17-A, fls. 185 e matricula n. 

1298, Livro 17-A, junto ao RGI desta Cidade e Comarca de Nobres/MT; 

Requer ainda, a condenação dos réus ao pagamento de custas 

processuais, honorários advocatícios na base legal sobre o valor da 

causa, perdas e danos materiais e morais, apurados em execução de 

sentença e danos morais em valor arbitrado por este r. Juízo, e demais 

verbas cominatórias, tudo acrescido monetariamente e aplicados os juros 

legais.Dá-se à causa o Valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil 

Reais).Nestes termos, Pede deferimento. Rosário Oeste/MT, 30 de Maio de 

2011.

 DESPACHO: Vistos etc. Defiro o requerimento de fl. 110. CITEM-SE os 

executados, por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 

256 e seguintes, do Novo Código de Processo Civil, com as advertências 

legais (art. 344 do NCPC), para, querendo e no prazo legal, responder a 

presente ação. Às providências. Cumpra-se. Nobres/MT, 25 de agosto de 

2016. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ruliane da Costa Olmo, 

digitei

Endereço do Fórum: Rua Alaor Soares de Souza, 550, Bairro: Jardim 

Parana, Cidade: Nobres-MT, CEP: 78.460-000, Telefone(s): (65) 

3376-1229, (65) 3376-1212

Nobres - MT, 27 de abril de 2018.

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21815 Nr: 451-69.2011.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Rafael de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alino Cesar de Magalhães - 

OAB:14445/MT, César Augusto Magalhães - OAB:3.237-B MT

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORLANDO RAFAEL DE OLIVEIRA, 

Filiação: Benedito Rafael de Oliveira e Eliza Maria de Oliveira, data de 

nascimento: 30/03/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

eletricista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 10 dias, indique novo 

advogado para efetuar sua defesa, ou, no mesmo prazo, manifestar-se 

acerca do desejo de ser patrocinado pela Defensoria Pública, com a 

advertência de que em caso de silêncio, esta será nomeada para 

prosseguir em sua defesa.

Resumo da Inicial: O Ministério Público Estadual, denunciou ORLANDO 

RAFAEL DE OLIVEIRA, como incurso nos preceitos do artigo 155, § 4°, 

inciso I do Código Penal, pelo fato que o denunciado no dia 10/03/2011, por 

volta de da 20h00min, na residência particular localizada na Rua Joaquim 

Mendes de Arruda, n° 88, Bairro: Serragem, Cidade: Nobres - MT, o 

denunciado ORLANDO RAFAEL DE OLIVEIRA, agindo com o manifesto 

animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisa 

alheia móvel, de propriedade da vítima Gerina Alves de Souza, consistente 

em 01(um) aparelho celular, marca ZTE X990, avaliado em R$ 129,00 

(Cento e vinte e nove reais), conforme auto de avaliação indireto da fls. 26 

- IP. Rol de testemunhas: Gerina Alves de Souza, Everton Alves de Souza, 

3° sgt. da PM Nelson Fontes, PM Jonathan Lino Soares.

Despacho/Decisão: Autos nº. 451-69.2011.811.0030Código nº. 

21815DESPACHOVistos etc.Ante o teor da certidão de fl. 202, intime-se o 

acusado, via edital, para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo 

advogado ou manifestar interesse em ser assistido pela Defensoria 

Pública. Decorrido o prazo, sem manifestação, desde já nomeio a 

Defensora Pública para patrocinar a Defesa do acusado. As providências. 

JOSÉ MAURO NAGIB JORGEJuiz de Direito em substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Nobres, 27 de abril de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19528 Nr: 161-88.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucilene Cruz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUCILENE CRUZ FERREIRA, Cpf: 

04690643156, Rg: 2604493-5, Filiação: Clarindo Ferreira da Silva e Maria 

Lídia Mariano Cruz Silva, data de nascimento: 04/01/1991, brasileiro(a), 

natural de Nobres-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 65-9902-1101. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: DESPACHOVistos etc. Defiro o pedido de citação por edital, 

pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina o art. 361 do Código 

de Processo Penal.Após, não havendo apresentação de defesa prévia, 

dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RULIANE DA COSTA 

OLMO, digitei.

Resumo da Inicial: O Ministério Público denunciou JUCILENE CRUZ 

FERREIRA, como incursa nos preceitos do artigo 133, § 3°, II, do Código 

Penal, pelo fato que a denunciada no dia 20/08/2009, durante o periodo 

noturno, na residencia particular localizada na Av. Mário Abrão 

Nassarden, N° 448, Bairro: Ponte de Ferro, Cidade: Nobres - MT, a 

denunciada JUCILENE CRUZ FERREIRA, com vontade livre e consciente do 

caráter criminoso de sua conduta, abandonou pessoa que estava sob seu 

cuidado, guarda e vigilância e autoridade, qual seja, seu filho J. P. F. S., 

que na época dos fatos contava com 1 (um) ano e 7 (sete) meses, vez 

que nascido em 05/01/2008. Rol de testemunhas: Denise Partotski, Ana 

Paula da Silva, Valterli do Prado Gualberto, 3° sgto. PM Moacir.

Nobres, 24 de abril de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44446 Nr: 530-43.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacílio da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Ambulatório São João Batista, 

Francisco P. R. Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos - 

OAB:MT - 15.097/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar, com urgência, 

acerca do Ofício de fl. 128 e documentos que o intruem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40135 Nr: 1844-29.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamiro Augusto Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca do teor do 

Ofício de fl. 93, posto que a carta precatória foi-lhe encaminhada para 

cumprimento em 31/08/2017, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de cinco(05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 40133 Nr: 1842-59.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Carlos da Silva Micarone, Manoel da 

Aparecida Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca do teor do 

Ofício de fl. 98, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco(05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45187 Nr: 1070-91.2014.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meire Marcia de Andrade Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT - 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1070-91.2014.811.0030

Código nº: 45187

DECISÃO

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl.74.

Suspendo o andamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte requerente para 

promover o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Transcorrido o prazo, voltem-me conclusos.

Nobres/MT.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 6338 Nr: 589-17.2003.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.589-17.2003.811.0030

Cód. 6338

DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução por quantia certa.

 Pleito de expedição de ofício à Receita Federal, à fl. 68.

É o relatório. Decido.

 I – INFOJUD

Defiro o requerido à fl. 68, através do sistema INFOJUD.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestação do exequente, cumpra-se 

o item abaixo.

Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 e 477 da CNGC/MT.

 II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS

 Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do crédito do 

exequente, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passíveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo, conforme art. 580 da CNGC/MT.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.
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 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45133 Nr: 1033-64.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feliciana Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, O Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1033-64.2014.811.0030

Código nº. 45133

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de 

tutela proposto por Feliciana Maria da Costa em face do Município de 

Nobres e Estado de Mato Grosso, todos qualificados nos autos.

 Às fls. 28/32 fora concedida a antecipação de tutela.

 Às fls. 86 a Defensoria Pública pugnou pela extinção do processo, ante o 

teor da certidão de fl. 84, alegando abandono da causa.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que fora empreendido diligência para intimação pessoal da 

parte autora para esclarecer sobre a regularidade do fornecimento da 

medicação prescrita, porém esta não fora encontrada no endereço 

indicado na inicial (fl. 84), deixando de informar ao juízo os dados do seu 

novo endereço, configurando abandono de causa, conforme apontado 

pela Defensoria Pública que também não obteve êxito em localiza-la.

 Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do NCPC.

P.R.I.C.

Sem custas processuais, eis que concedo benefício da justiça gratuita.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Nobres/MT.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 44691 Nr: 712-29.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joversina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo de Almeida Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 712-29.2014.811.0030

Código 44691

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse c/c 

indenização por danos morais proposto por Joversina da Silva em face de 

Agnaldo de Almeida Ramos, ambos devidamente qualificados nos autos.

 Fora determinada a intimação da parte autora para trazer aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atualizado do requerido (fl.35). 

Contudo, quedou-se inerte conforme certidão de fl. 41.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que a autora foi intimada em consonância com o que dispõe o 

art. 485, §1º, do NCPC para promover os atos necessários ao andamento 

do processo, contudo esse quedou-se inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, IV, do NCPC.

 Custas processuais, eis concedo benefício da justiça gratuita. P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Nobres/MT.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 1383-86.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nobres - MT, Sebastião Gilmar Luiz da Silva 

- Pref. de Nobres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva, Valdinei Sérgio Muniz 

Albertoni, Predial Construtora Ltda - EPP, Lauro Pepiliasco, O Estado de MT 

- Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação - SETPU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:, Silverio Soares de Moraes - Procurador Municipal - 

OAB:12.006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493, Marco Antonio Magalhães dos Santos - 

OAB:12550, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Processo nº. 1383-86.2013.811.0030

Cód.43353

DECISÃO

Vistos etc.

 Acolho parcialmente o pedido de fl. 155 e decreto a revelia do requerido 

Valdinei SergioLuiz Muniz, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Indefiro o pedido de consulta de endereço, vez que não fora acostado 

nos autos a comprovação no sentido de ter a parte autora tentado obter, 

por seus meios, a informação pretendida, diligenciando perante os órgãos 

apontados à fl. 155.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento 

no presente feito.

 Dê-se vista ao MPE.

 Após, tornem-se o presente feito concluso.

 Nobres/MT.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50676 Nr: 1346-88.2015.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliziel dos Santos Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, bem como efetuar o preparo da carta precatória a ser 

expedida, juntando aos autos comprovantes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60526 Nr: 4022-72.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dolvino Alves Pereira, Maria do Carmo 

Aparecida, Liziane Aparecida Viana Langer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento à decisão de Ref: 33, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 15 de agosto de 2018, às 10 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69318 Nr: 527-49.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataíde Martins Rodrigues, Diniz Almeida 

Queiroz, Sidalva Izabel Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 290,00 (duzentos e 

noventa reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69335 Nr: 538-78.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa &Araújo Ltda - EPP Metalúrgica AMP, 

Valeria de Almeida Silva, Daniela Pires de Oliveira, Paulo Oséias de Araújo, 

Altamir Sebastião da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico em cumprimento à decisão de Ref: 5, que fica a audiência de 

conciliação, designada para o dia 08 de agosto de 2018, às 10 horas e 45 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 50869 Nr: 1420-45.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurelino Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Euripedes da Silva 

Junior - OAB:18.049

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 354,65 (trezentos e 

cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 69550 Nr: 627-04.2018.811.0030

 AÇÃO: Mandado de Segurança Coletivo->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Pereira de Arruda, Adilson Salvador da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Leite Sampaio - 

OAB:20184/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 59203 Nr: 3375-77.2016.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Península Internacioanl Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Silvério Cardoso, Ademir Martins 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Antônio Sasso - OAB:PR 

- 28.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 600,35 (seiscentos reais 

e trinta e cinco centavos), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 45735 Nr: 1476-15.2014.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 DECISÃO

Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 52, informando que o requerido foi citado 

através de edital e manteve inerte, bem como o que dispõe o art. 72, II, do 

CPC, nomeio a Dra. Betânia Patrícia Salles, OAB/MT 10.265, para proceder 

com a defesa da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo 

preliminares intime-se a parte autora para apresentar impugnação no 

prazo de 10 (dez) dias, em não havendo voltem-me conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 55762 Nr: 935-11.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Confecções Barreto Ltda - ME- 

Jeans e Cia., Amilton Barreto dos Reis, Maria Aparecida de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Intime-se, pessoalmente, a exequente para que proceda com o 

recolhimento das custas da diligência e junte o comprovante de 

pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo.

 Com a juntada do comprovante de pagamento, cumpra-se a decisão 

inicial.

 Havendo inércia da exequente, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 47488 Nr: 2215-85.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene da Silva Campos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 
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OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a 

partir do período não prescrito, qual seja 10/12/2009, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o 

percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o 

momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação 

remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente 

do período. A verba devida referente ao período anterior a 29/06/09, data 

em que a Lei n° 11.960/09 entrou em vigor, deve ser atualizada segundo 

as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% 

(um por cento) ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente 

pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 

29/06/09, e considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, 

segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir 

da data de cada vencimento, e acrescidas de juros moratórios 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o 

entendimento firmado no Recurso Especial n.º 1.270.439/PR, DJe de 02 de 

agosto de 2013.O valor deverá ser apurado em sede de liquidação de 

sentença. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil ... Nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10 % sobre o valor da causa, o que faço com 

fundamento no artigo 85, §2º, do NCPC, tendo em vista não ser possível 

mensurar o proveito econômico, em razão do trato sucessivo.Sentença 

não sujeita a reexame necessário....

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-12.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINO BURY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-21.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO GARCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-93.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES MAXIMO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 780,79 (setecentos e oitenta reais e setenta e 

nove centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-91.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-80.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ODALIA ARESTIDES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-43.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL DO NASCIMENTO NASSARDEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-58.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAINARA MARIA CUNHA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 774,40 (setecentos e setenta e quatro reais e 

quarenta centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-73.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MOISEIS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 772,89 (setecentos e setenta e dois reais e 

oitenta e nove centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-70.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELIA MARIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-78.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA GABRIELA DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-47.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DOUGLAS DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-94.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-85.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE VIEIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020008-61.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-07.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)
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Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-77.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EREMILSO DE MORAES ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 777,19 (setecentos e setenta e sete reais e 

dezenove centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-78.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETH MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-92.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EREMILSO DE MORAES ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais arbitrada na 

sentença, no valor de R$ 777,19 (setecentos e setenta e sete reais e 

dezenove centavos), conforme cálculo.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30143 Nr: 56-40.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Barbosa Batista, Christiane Ibiapino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia, Neurilan Fraga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B, João Batista dos Anjos - OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 INTIMAÇÃO DAS partes requerente e requerdo da parte decisória da r. 

sentença proferida nos autos a seguir transcrita:...Ante o exposto, e pelo 

que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerente em custas processuais despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos 

termos do artigo 85, § 2º e incisos do NCPC; observado o disposto no 

artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Nortelândia-MT, 

20 de março de 2017. Marina Carlos França Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30143 Nr: 56-40.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Barbosa Batista, Christiane Ibiapino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia, Neurilan Fraga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:10327-B, João Batista dos Anjos - OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 Ante o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerente em custas processuais 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 2º e incisos 

do NCPC; observado o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, caso seja 

beneficiária da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Nortelândia-MT, 20 de março de 2017.Marina Carlos 

FrançaJuíza Substituta

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58837 Nr: 2240-10.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CENTRO 

BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO 

DE EVENTOS - CEBRASPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIROZ - OAB:14843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Barbosa Santos - 

OAB:OAB/DF 13.147

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.Permaneçam 

intactos os termos da decisão retro.Publique-se e retifique-se o registro da 

sentença declarada, anotando-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55112 Nr: 262-95.2017.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJR, ACL, MEL, MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual (fls. 24 - Ref: 6).

 Considerando que processo de inventário não possui parte requerida, 

não houve citação, consequentemente, HOMOLOGO o pedido de 
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desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, c.c. o art. 90 do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, porquanto 

inexistente citação ou intimação e da parte passiva ou qualquer outra 

providência defensiva.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56124 Nr: 1000088-21.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A alegada hipossuficiência da parte requerente não restou 

demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração de 

hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. [...] Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59360 Nr: 64-24.2018.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação.

 Considerando que, nos termos do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais 

baixas, por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a).

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como OFÍCIO e MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53949 Nr: 2062-95.2016.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VALNIR TEXEIRA - 

OAB:3624/MT

 Vistos em mutirão.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

 Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC. Mas, com o 

deferimento da gratuidade da justiça acima, tais valores ficam sob 

condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos 

do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser 

executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a 

ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, conforme o art. 

317, § 4º, da CNGC.

Publique-se.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, expeçam-se os 

mandados e ofícios que se fizerem necessários para as averbações junto 

ao Cartório competente, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

 Em razão do reduzido número de servidores nesta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58116 Nr: 1914-50.2017.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MACHADO MATOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRGIVAL MORAIS INTERAMINENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 
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OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 Por instabilidade do Sistema Apolo, que não está respeitando a 

formatação e os espaçamentos do arquivo de origem, efetua-se o 

lançamento somente do dispositivo e as disposições finais da decisão, 

caso existentes, restando a íntegra do decisório acostada em anexo.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65623 Nr: 1467-64.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Código 65623 – Autos n. 1467-64.2014.811.0091

 DECISÃO

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação suscitando preliminares.

Entretanto, verifico que as preliminares aventadas se confundem com o 

mérito da imputação, o qual será analisado oportunamente.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 07/05 / 2018, às_13h30min , devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69474 Nr: 220-77.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alves de Oliveira, Cacildo de Oliveira 

Eloy, Ivan de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Código 69474 – Autos n. 220-77.2016.811.0091

 DECISÃO

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa dos acusados apresentou 

resposta à acusação suscitando preliminares.

Entretanto, verifico que as preliminares aventadas se confundem com o 

mérito da imputação, o qual será analisado oportunamente.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08/05/2018, às13h30min , devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67618 Nr: 817-80.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Código 67618 – Autos n. 817-80.2017.811.0091

 DECISÃO

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação suscitando preliminares.

Entretanto, as preliminares ventiladas se confundem com o mérito da ação, 

o qual será analisado oportunamente.

 Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de maio de 2018, às 17h10, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63145 Nr: 1189-97.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Código 63145 – Autos n. 1189-97.2013.811.0091

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 60, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02/05/2018 às13:30 , devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas que residirem em outra Comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 63145 Nr: 1189-97.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 13/08/2018, às 17h.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63145 Nr: 1189-97.2013.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Nos termos da legislação vigente, e item 2.10.1, Seção 10, Capítulo 2 e 

seguintes da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado Dr. Franssiely Longhini Carlos Possamãe, OAB/MT 19.968 para 

que, no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, devolva os 

presentes autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de Nova Monte 

Verde/MT, nos termos do art. 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70987 Nr: 1179-48.2016.811.0091

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Ribeiro Filho - OAB:MT 

19.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70987 - Autos n. 1179-48.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Tendo em vista que o requerente advogou em causa própria é 

desnecessária a apresentação de procuração com poderes especiais. 

Dessa forma, revogo o despacho anterior.

Com efeito, considerando que o acórdão deu provimento ao recurso do 

requerente, proceda-se a restituição da coisa apreendida nos autos n° 

1171-71.2016.811.0091, Cód. 70973, relativa ao requerente WILSON 

RIBEIRO FILHO consistente na quantia de R$ 36.210,00 (trinta e seis mil e 

duzentos e dez reais), com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tudo cumprido, arquive-se os autos.

Nova Monte Verde/MT, 25 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69474 Nr: 220-77.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Alves de Oliveira, Cacildo de Oliveira 

Eloy, Ivan de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Autos n. 220-77.2016.811.0091 - Código 69474

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 01 de outubro de 2018 às 

14h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65623 Nr: 1467-64.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Autos n. 1467-64.2014.811.0091 - Código 65623

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 02 de outubro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67618 Nr: 817-80.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE - OAB:19968/O

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 01 de outubro de 2018 às 

17h40.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60776 Nr: 609-04.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson de Jesus Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No mesmo sentido é a Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012, 

do Tribunal Regional da 1ª Região – TRF:“Art. 3º. As requisições, seja pela 

via do precatório ou da requisição de pequeno valor, deverão ser 

expedidas constando um único beneficiário em cada requisição, exceto 

quando houver honorários contratuais destacados na forma do art. 22, 

§4º da Lei nº 8.906/1994 e cessão parcial de crédito, casos em que 

obrigatoriamente deverão constar na mesma requisição do beneficiário 

principal, face às disposições dos arts. 24 e 30 da Resolução nº 168/2011 

do CJF.Parágrafo Único. Após a apresentação do ofício requisitório no 

tribunal os honorários contratuais e a cessão de crédito não poderão ser 

destacados, devendo ser observados no juízo de origem os 
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procedimentos definidos nos arts. 22 e 27 da Resolução 168/2011 do 

CJF.”Portanto, indefiro o pleito de fls. 155 e 156.Expeça-se alvará 

conforme a Requisição de Pequeno Valor – RPV já expedida.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Após o levantamento dos valores, em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos.Nova Monte Verde/MT, 2 de maio de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-50.2011.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

M. W. MARCILIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARDSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE/MT Numero do Processo: 

8010131-50.2011.8.11.0091 REQUERENTE: M. W. MARCILIO - EPP 

REQUERIDO: RICHARDSON INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME S E N T E N Ç A Vistos em Regime de Cooperação. Dispenso o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Compulsando os autos verifico que dada nova oportunidade à parte autora 

para que procedesse a qualificação completa dos herdeiros do 

executado, o mesmo limitou-se a, mais uma vez, apenas informar seus 

nomes, somado a tal fato, verifico que o feito encontra-se paralisado há 

mais de 01 ano e meio, demonstrando o total descaso com o feito. 

Consigno que a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso 

III, do NCPC, requer que a parte autora promova os atos e diligências que 

lhe competir, não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Neste 

sentido, a negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a 

extinção do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta. Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, 

ante o desinteresse da parte autora. Por fim, consigno que o artigo 51, § 

1º, da Lei 9.099/95, autoriza a extinção do feito sem prévia intimação 

pessoal da parte. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Considerando o que preceitua os artigos 54 e 

55, da Lei 9.099/95, deixo de condenar a parte nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as devidas cautelas de 

estilo. P.I.C. Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018. Roger Augusto 

Bim Donega Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-73.2016.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

NOE ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 513,§ 2º, inciso I, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte reclamada para cumprimento do despacho (ID 

12709241) “Vistos em Regime de Cooperação.DEFIRO o pedido retro, 

devendo a parte exequente acostar aos autos planilha com o débito 

atualizad, em 10 (dez) dias.Após, INTIME-SE a parte requerida para 

efetuar o pagamento do valor devido, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.Nova Monte 

Verde/MT, 13 de abril de 2018.Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito, 

em Regime de Cooperação “ Valor atualizado do débito: R$ 5.26,88 

Cálculos atualizados: ID 12951715

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50610 Nr: 881-47.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SUELY DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARTA SUELY DE MELO, Cpf: 

46004017191, Rg: 553041, Filiação: Ademar Ribeiro de Mello e de Clara 

Oliveira Cardoso, data de nascimento: 14/09/1968, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), do comércio, Telefone 65 8409-2241célular. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,16 (Quinhentos e tres reais e dezesseis 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e 

Execução Fiscal, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joriel Xavier de 

Campos, digitei.

Nova Ubiratã, 26 de abril de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010067-16.2016.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

EDWINO WENZEL (EXEQUENTE)

VALDI WENZEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

Vistos, etc. A parte reclamante apresentou pedido de desistência da ação 

(id 10758001). Com efeito, em sede de Juizados Especiais, o pedido de 

desistência da ação independe de anuência da parte reclamada, ainda que 

já citada. Neste contexto, dispõe o Enunciado 90 do Fonaje: “a desistência 

do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento”. Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e regulares efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

formulado pela parte reclamante, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as anotações de praxe. Intimem-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 893-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G MOURA DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8.944/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação do requerido Jerônimo David Dias de Campos Neto 

no prazo de dez dias, tendo em vista o contido na f. 65, bem como para 

intimar a requerida Terezinha de Rezende David acerca da audiência 

redesignada na f. 59 para o dia 6 de junho de 2018, às 16h30min (horário 

de Mato Grosso).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-14.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA RODRIGUES DO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010035-14.2016.8.11.0106 REQUERENTE: PRISCILA 

RODRIGUES DO SANTOS REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos em 

correição. INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal Única. Na hipótese de condenação, caso haja pedido de 

cumprimento de sentença pelo (a) Exequente, o cálculo deverá ser 

apresentado sem o acréscimo da multa de 10% (dez pontos percentuais). 

Com a apresentação do cálculo da dívida, INTIME-SE o (a) Executado (a), 

para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante 

atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a 

dívida ou sendo paga parcialmente, INTIME-SE a parte exequente para 

requerimentos em 05 (cinco) dias e tornem conclusos. Caso não haja 

condenação ou nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Desde já 

FICA autorizado o levantamento de valores incontroversos e depositados 

judicialmente em favor da parte exequente, mediante a expedição de 

alvará. Às providências. ] Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-39.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FIRMIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSISTEC (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIA REGIANI DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010044-39.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MARIA JOSE 

FIRMIANA DA SILVA REQUERIDO: ASSISTEC Vistos em correição. 

CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral cumprimento das 

determinações proferidas em sentença (Id. 8349934), promovendo as 

anotações eventualmente necessárias. Havendo qualquer requerimento 

pelas partes INTIME-SE a parte contrária para que se manifeste e, e 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação, caso contrário, 

ARQUIVE-SE o feito com baixas e anotações de praxe. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69549 Nr: 592-14.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Coelho de Ornelas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para a Parte Requerente manifestar-se quanto à 

certidão do oficial de justiça de ref: 32, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74284 Nr: 1127-06.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13.120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora, para impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19750 Nr: 1025-19.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Manganaro Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença interposta por Marlene Manganaro 

Pereira em face de Município de Pedra Preta-MT, todos devidamente 

qualificados nos autos.

A parte executada peticionou às fls. 224/226, informando o pagamento da 

RPV, e requereu a extinção do feito, pelo pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 
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pressupostos processuais e as condições da ação.

Pois bem.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o exequente, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12365 Nr: 406-31.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Acolho pleito do Ministério Público à fls. 770.

Designo a audiência de justificação para o dia 24 de maio de 2018, às 

14h00min, devendo o recuperando ser intimado para comparecer a 

audiência.

Ciência ao do Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67233 Nr: 406-45.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suinobras Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoestrela S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO 

- OAB:11849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE MATTAR - 

OAB:184114

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de intimação da testemunha, devendo emitir 

a guia pelo Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br, encaminhando 

o comprovante de pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10231 Nr: 1224-51.2005.811.0022

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Menezes Póvoa, Nelson Dias de 

Morais, Hisahiro Kida, José Luiz Bárbara Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Paulo César 

Menezes Póvoa - OAB:, Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que em consulta ao sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar o novo endereço do réu Luiz Carlos Menezes Pólva, qual seja, 

Rua 46 nº 6, Jardim Goiás, no município de Goiânia, determino a expedição 

da carta precatória à referida Comarca, para que o réu tome ciência da 

sentença em seu inteiro teor, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52982 Nr: 101-32.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Vistos em Correição. Decreto a revelia do réu, ausente injustificadamente, 

consoante o que dispõe o artigo 367, do CPP. Homologo a desistência da 

oitiva das testemunhas das partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, 

sucessivamente, às partes para apresentação de alegações finais 

escritos. Em seguida, conclusos para sentença. Às providências, 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66605 Nr: 121-52.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Coelho Cardoso, Carlos Eduardo 

Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 Vistos em Correição. Homologo a desistência da oitiva da testemunha do 

Ministério Público. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, 

às partes para apresentação de alegações finais por encerrada escritas, 

no prazo da lei. Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67068 Nr: 332-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Souza Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em Correição. Homologo a desistência da oitiva da testemunha das 

partes. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às partes 

para apresentação de alegações finais por encerrada escritas, no prazo 

da lei. Em seguida, conclusos para sentença. Cumpra-se. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59074 Nr: 2519-40.2016.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva & Vilarinho LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Bumlai Alves Pinto - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DA AUTORA - para no prazo de 05 dias, 

junte aos autos a Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça - (tendo em 

vista que somente foi juntado o comprovante de pagamento) - documento 

necessárias para remessa para Central de Mandados desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15235 Nr: 1539-74.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Machado Carrijo, Maria Helena Rodrigues Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arleta Catarina Monteiro (Espólio), Nercindo 

Silvério, Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B, Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 

Júnior - OAB:3.876, Denise Costa Santos Borralho - OAB:3607/MT, 

Laércio Antônio dos Santos Pelliccioni - OAB:4.288-MT

 Certifico que na data de 20/04/2018, foi expedido Precatório do Exequente 

e de Honorários Contratuais - no valor de R$ 1.805.416,25 - com remessa 

ao magistrado para conferência e assinatura, com posterior envio ao 

TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 1956 Nr: 116-65.1997.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Milton de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sival Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:3981

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que em consulta ao sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar o novo endereço do réu, qual seja, Avenida Brasil, nº 644, CEP 

68385-000, no município de Tucuma-PA, determino a expedição da carta 

precatória à referida Comarca, para que seja cumprindo o mandado de 

prisão, com as nossas homenagens.

Por fim, determino que seja mantida a suspensão prevista no artigo 366 do 

Código de Processo Penal, sendo os autos remetidos ao arquivo 

provisório.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19019 Nr: 293-38.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Floriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Divino da Silva 

Rodrigues - OAB:6738/MT

 Vistos em correição.

Diante da revogação do benefício sursis processual em decisão retro, fls. 

119, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de agosto 

de 2018 às 14hs30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, nos endereços indicados em fls. 120, para comparecerem a 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41449 Nr: 1196-39.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinaldo Francisco de Souza, Leidiane Alves 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698, José Pedro Matias - OAB:MT/18304-O

 Vistos em correição.

 Acolho o pleito de fls. 127 quando da desistência da oitiva da vítima.

Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de agosto 

de 2018, às 16h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados.

Intime-se a testemunha SILVANO PEREIRA MANDINGA no endereço 

constante na certidão de fls. 128, observar números de telefone 

indicados.

Intime-se o réu EDNALDO FRANCISCO DE SOUZA nos endereços: 1- Rua 

do judiciário, nº 14, bairro São Marcos II, Pedra Preta/MT (encontrado via 

INFOJUD); ou, 2- Rua 7 de Setembro, Travessa 9, s/n, Bairro Parque 

Independente ou Altos de Pedra Preta, Pedra Preta/MT.

Intime-se a ré Leidiane Alves de Jesus no endereço: Rua Pernambuco, nº 

30, Vila Canaã, Pedra Preta/MT.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como os 

acusados, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41556 Nr: 1303-83.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleison Jose Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido formulado pelo ministério público em fls. 159.

 Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do réu pelo 

Sistema INFOJUD, expeça-se mandado de intimação a fim de intimá-lo no 

endereço: Rua Projetada, bairro São Sebastião, Pedra Preta/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42859 Nr: 1105-12.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Vistos em correição.

Designo audiência de instrução para o dia 23 de agosto de 2018 às 

15hs30min, ocasião em que se tomará o depoimento da vítima.

Intime-se a vítima no endereço indicado pelo parquet em fls. 144.

Intime-se o réu no endereço constante nos autos.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44204 Nr: 260-43.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clélio Marcos Fassini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para ABSOLVER o 

denunciado Clélio Marcos Fassini, já qualificado nos autos, das 

imputações descritas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43175 Nr: 1406-56.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton Freitas das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

SENTENÇA

 Cuida-se de executivo de pena do reeducando Hamilton Freitas das 

Chagas, havendo nos auto uma condenação, sendo pelo crime tipificado 

no art.155,§ 4°, inc. I do código penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público às fls. 77/78, requereu que 

seja declarada a prescrição da pretensão executiva.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido

Analisando os autos, verifico que o pedido de prescrição formulado pela 

representante do Ministério Público, merece ser acolhido, haja vista a 

ocorrência da prescrição da pretensão executória, pelas razões em que 

passo a expor.

A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, 

regula-se pela pena aplicada verificando-se nos prazos fixados no artigo 

109 do Código Penal.

As penas aplicadas o reeducando nos dois crimes a qual fora condenado 

foi 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, assim, de acordo com o 

artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena prescreve em 04 (quatro) 

anos.

Da data do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério 

Público ocorreram no dia 17/07/2012 , até a presente data já se passaram 

mais de 05 (cinco) anos, não ocorrendo qualquer incidência das causas 

de interrupção ou suspensão da prescrição.

Dessa forma, no presente caso é patente a ocorrência da prescrição da 

pretensão executória.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso 

V, 110, 112, inciso I, e 114, inciso II, todos do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PRENTENÇÃO EXECUTÓRIA do reeducando HAMILTON 

FREITAS DAS CHAGAS, em face do reconhecimento da prescrição da 

pretensão executória estatal, subsistindo os efeitos secundários da 

condenação.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44700 Nr: 640-66.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Alves Pereira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva 

é de 06 (seis) meses de detenção, e considerando que o réu é primário, 

com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço 

ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, e 

atento, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais 

requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa 

de liberdade por restritiva de direito, a ser definido pelo Juízo da execução 

da pena.Deixo de conceder ao condenado a suspensão condicional da 

pena, em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código 

Penal.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se 

as seguintes providências:a) expeça-se guia de execução definitiva do 

condenado.Observe-se a detração penal, nos termos do artigo 42 Código 

Penal.b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

João Faustino Neto, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 03 (três) URH, conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, 

a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se a respectiva 

certidão.Sem condenação as custas processuais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40217 Nr: 1697-27.2011.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagne Aparecido Luzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalze Aranon Luzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o inventariante, na pessoa de seu advogado, para que acoste 

aos autos Plano de Partilha Amigável, em conformidade com a decisão 

retro de fls.204/205, com assinatura dos herdeiros – com firma 

reconhecida – a fim de evitar futuras alegações de nulidade da 

homologação solicitada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44521 Nr: 489-03.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Silva de Jesus Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:9.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos no artigo 48, §1° e §2° da Lei nº 8.213/91, para a 

concessão da aposentadoria por idade rural, pleiteado pela requerente 

Mariana Silva de Jesus Pereira.Sem custas.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45145 Nr: 975-85.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agilmar Raimundo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Vistos em correição.

Inicialmente, indefiro o pedido de extinção sem resolução do mérito, por 

pagamento, acostada à fls. 170/175, tendo em vista que já foi prolatada 

sentença de mérito na fase de conhecimento, fls. 143/148.

Intime-se o requerente para manifestar interesse na desistência do 

recurso interposto, data vista a petição às fls. 149/154 onde demonstra o 

pagamento do débito que fundamentou a lide.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44417 Nr: 423-23.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Iolanda Gonçalves Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Iolanda 

Gonçalves Garcia na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, 

conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 05 de agosto de 

2016, conforme fls.75.Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no § 2° do art. 475 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44189 Nr: 251-81.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos nos artigos 42, 59 e 60, todos da Lei nº 8.213/91, 

para a concessão do benefício de auxílio-doença e a conversão em 

aposentadoria por invalidez, pleiteado pela requerente Maria da Costa 

Silva.Sem custas face à gratuidade judiciária.Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43899 Nr: 73-35.2014.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661, Washington Faria Siqueira - OAB:MT/18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que em consulta ao Sistema Infojud logrei êxito em 

encontrar novo endereço do requerido, expeça-se a citação do requerido 

no endereço Rua Marechal Rondon nº 445, Centro, Município de Pedra 

Preta-MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42475 Nr: 732-78.2013.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waltair de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Loise Rainer Pereira - OAB:16.691, Sérgio 

Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos em correição.

 Indefiro o pleito de decretação da nulidade formulado pelo embargado às 

fls. 138/140, eis que até a data da publicação da sentença não juntou aos 

autos qualquer substabelecimento ou procuração em nome do causídico 

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA.

 Esclareço que o embargo à execução é um processo de conhecimento 

autônomo, que embora distribuído por dependência, deve ser instruído e 

autuado em apartado (nos termos do §1º do artigo 914), devendo, 

portanto, qualquer mudança de patrono ser comunicada nestes autos.

Ademais, o último substabelecimento acostado aos autos anteriormente à 

prolação da sentença (fls. 107/109), postulou que as intimações deveriam 

ser realizadas em nome de LUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42993 Nr: 1228-10.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Luiz Antonio Trevisan 

Vedoin, Santa Maria Comercio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Nanô - 

OAB:16.297/MT, Ivo Marcelo Spindola da Rosa - OAB:MT/13731

 Vistos em correição.

Diante da decisão proferida no Recurso Extraordinário n.º 852.475 (tema 

897) em tramite no Supremo Tribunal Federal, a qual reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema “prescritibilidade das ações de 

ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de 

improbidade administrativa” e determinou a suspensão de todos os 

processos que versem sobre a referida questão, nos termos do artigo 

1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, suspendo o andamento do 

presente feito até o julgamento do referido recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44795 Nr: 720-30.2014.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdM, NPLdM, FAdA, EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB, APdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilma Avelino dos Santos 

Rossoní - OAB:6209-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 415, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, por meio de carta, para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e abre-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.
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Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42404 Nr: 664-31.2013.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrina Fernanda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Em face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com fulcro 

nos artigos 1.694, §1º e 1.699, ambos do Código Civil e artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas.Ante os serviços prestados pelo 

advogado nomeado Dr. João Faustino Neto no presente feito, arbitro os 

honorários advocatícios em 2 (duas) URH, conforme a Tabela da OAB-MT, 

a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. Gilberto 

Machado Custódio no presente feito, arbitro os honorários advocatícios 

em 2 (duas) URH, conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Expeça-se 

respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

dev idas  ano tações  e  ba i xas .Pub l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43500 Nr: 1687-12.2013.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos em correição.

Defiro o pleito do Ministério Público de fls. 97.

Designo audiência de conciliação para o dia 01 de agosto de 2018, às 

10h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Deverá constar no ato de intimação das partes que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Intimem-se as parte por intermédio pessoal da audiência de conciliação 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40534 Nr: 286-12.2012.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Vistos em correição.

Defiro o pleito da exequente de fls.108-109, determinando a intimação do 

executado no endereço constante na fls.109.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43714 Nr: 1844-82.2013.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Delfino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Cezar da Silva, Cooperativa de Crédito 

Rural do Sul de Mato Grosso LTDA SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.Sem condenação as 

custas.Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43770 Nr: 1881-12.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Francisco Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19743 Nr: 1018-27.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Rodrigues Saraiva Deolindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Kabroski Serafim - 

OAB:14.386/MT, Luiza Mendes da Silva - OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito para o pagamento dos honorários advocatícios, instruindo a 

solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso 

não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 42637 Nr: 889-51.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Francisco Simao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42638 Nr: 890-36.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42644 Nr: 896-43.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Duarte Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42645 Nr: 897-28.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Furtado Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A, Marilson Mendes Ribeiro - 

OAB:MT/16108

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17623 Nr: 588-12.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Carrijo Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:OAB/MT 11.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho - OAB:3607/MT

 Vistos em correição.

Acolho o pleito da parte requerida de fls. 213.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6539 Nr: 324-05.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Arenita Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691

 .Deste modo, rejeito a exceção de pre-executividade arguida pela parte 

executada de fls. 237, HOMOLOGANDO o cálculo da parte exequente 

apresentada de fls. 230/233, por não conter vicio e respeitar o disposto no 

titulo executivo.Em seguida, com relação ao crédito da autora, 

considerando que o valor é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

determino que seja requisitado o pagamento da autora por intermédio do 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 

535, §3º, inciso I, expedindo-se o Precatório conforme disposto no artigo 

8º da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal.Quanto ao crédito 

dos honorários advocatícios, considerando que o valor do crédito é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14268 Nr: 570-59.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joceni Modesto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Patricia Broim Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Lages Echeverria - 

OAB:Matr.1585248

 Vistos em correição.

Intime-se a advogada da parte autora para se manifestar nos autos quanto 

ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 96, referente ao §1º do artigo 2º da 

Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento do alvará expedido, fls. 91 e 92, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16341 Nr: 1022-35.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Cancer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a autocomposição pode se dar a qualquer tempo e 

inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 01 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10H20MIN, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme determina o 

art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42779 Nr: 1027-18.2013.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Lopes Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

Servio Túlio de Barcelos - OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42841 Nr: 1087-88.2013.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dolores Maira Ramiro Simão, Joao Francisco Simao, 

Tiago Amâncio Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldecir Simão, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:PR/65.215, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, 

Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:PR/8123

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44501 Nr: 479-56.2014.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mioko Nishida Okada, Teresa Eiko Okada da Costa, 

Tomiro Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:MT/18.603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:PR/8123, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/MT, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18461 Nr: 1429-07.2010.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Celestino Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Eva 
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Celestina Chagas em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento do débito 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Em seguida, com relação ao crédito da autora, considerando que o valor é 

superior a 60 (sessenta) salários mínimos, determino que seja requisitado 

o pagamento da autora por intermédio do Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, expedindo-se 

o Precatório conforme disposto no artigo 8º da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal.

Quanto ao crédito dos honorários advocatícios, considerando que o valor 

do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 

10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor (RPV), a 

teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça Federal, 

de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno valor – RPV 

- ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

conforme preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6663 Nr: 765-83.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Martiniano Neto, Ana Keila Ferreira 

Martiniano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpra-se a determinação retro, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41068 Nr: 817-98.2012.811.0022

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Carvalho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomiro Vilarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Del Claro Júnior - 

OAB:11843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de 

aluguéis e acessórios da locação proposta por Alcides Carvalho da Silva 

em desfavor de Waldomiro Vilarinho, ambos qualificados nos autos.

Em fls. 72, a parte requerente foi intimada via DJE n° 9816, publicado no 

dia 15/07/2016, mas deixou transcorrer o prazo. Novamente foi expedida 

uma carta de intimação de fls. 78, e mesmo intimado, deixou novamente 

transcorrer o prazo, conforme fls. 79.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico o autor abandonou a causa por mais 

de 30 (trinta) dias, uma vez que mesmo intimado por duas vezes, deixou 

transcorrer o processo.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono 

da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da parte autora 

para dar curso ao processo.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III, do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15410 Nr: 96-54.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidimar Lopes de Oliveira, Heitor Gabriel de Oliveira 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT, 

Engeletrica Construções e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza Dal Bo - 

OAB:11.882-B, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:16269/E, Wilson 

Molina Porto - OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, para se manifestar a respeito da impugnação 

e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19798 Nr: 1073-75.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miriam Teixeira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

110/115.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19460 Nr: 735-04.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças de Lima Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, acolho a exceção de pre-executividade do executado, 

reconhecendo o excesso no calculo da parte exequente, 

HOMOLOGANDO o calculo do executado de fls. 85/90.Considerando que o 

valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 17, § 1º, 

da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição de Pequeno Valor 
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(RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do Conselho da Justiça 

Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a requisição de pequeno 

valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, conforme preceituado no artigo 8º da referida 

resolução.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18880 Nr: 153-04.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liberina Almeida Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a advogada da parte autora para se manifestar nos autos quanto 

ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls. 94, referente ao §1º do artigo 2º da 

Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento do alvará expedido, fls. 90, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 1387-84.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Acolho o pedido da parte requerida de fls. 1598/1599,

 Designo a audiência para o dia 23 de agosto 2018, às 15h00min, para da 

oitiva das testemunhas CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHÃES, 

LUCIANA CORREA LOPES RIBEIRO, JAIR MANFRIM, VLADEMIR BECKER.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Adriana Ribeiro Vila e 

Adsonia da Silva Matos.

Intimem-se as testemunhas acima mencionadas para comparecer à 

audiência designada.

Ciência ao representante do Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17350 Nr: 314-48.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedra Preta Leilões Ltda, Luiz Cláudio Caires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:OAB/MT 8.909, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15043 Nr: 1342-22.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, José Rodrigues da 

Cruz, Denivan Francisco Dias, Jeremias Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, José 

Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 Vistos em correição.

Diante do teor da certidão de fls. 647 do oficial de justiça do juízo 

deprecado, da certidão de decurso do prazo para indicação de novo 

endereço determinada pelo juiz deprecado, fls. 648, bem como diante da 

certidão de decurso de prazo para a indicação de novo endereço para 

intimação da testemunha ÁLVARO PERES DA SILVA determinada em fls. 

651, por este juízo, dou por encerrada a instrução probatória.

Desta feita, vistas sucessivas às partes para apresentação das 

alegações finais, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19512 Nr: 787-97.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Souza Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

 Indefiro o pleito de fls. 231.

Intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias juntar aos 

autos o cálculo para o cumprimento da sentença, sob pena de 

arquivamento do processo.

Após, em caso de manifestação da parte, venham-me os autos 

conclusos.

Em caso de decurso do prazo sem manifestação da parte autora, 

arquive-se o presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40901 Nr: 650-81.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca dos documentos e 

petições de fls. 95/103, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54612 Nr: 656-49.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRM, Rosilene Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do ofício de ref. 32, proceda-se a designação de 

nova perícia, conforme determinado na decisão proferida em ref. 04.

Após, com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal, em seguida, abre-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifesta, por tratar de interesse de menor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44522 Nr: 490-85.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:9.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ).”Desta feita, em consonância com o preclaro entendimento 

jurisprudencial supra, determino a intimação da parte autora para que no 

prazo de 30 (trinta) dias ingresse com o requerimento administrativo, 

instruindo com todo o acervo documental, testemunhal e pericial acostado 

aos autos.Após, intime-se o INSS para dar uma resposta ao requerimento 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de prosseguimento do 

processo, em qualquer hipótese, sem conclusão do processo 

administrativo no referido prazo, indeferimento do pedido no âmbito 

administrativo ou ausência de resposta no prazo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44090 Nr: 180-79.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Nunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a pensão por morte a Manoel Nunes de Souza, 

na base de um salário mensal, de acordo com o artigo 75 da Lei nº 

8.213/91, devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo 

conforme artigo 74, inciso II da Lei n.º 8.213/91, qual seja, 05/08/2016 

(DER), fls.73.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil. Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001.Por fim, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.Ainda, determino que a 

correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 

do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Deixo de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 2° do art. 475 do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44089 Nr: 179-94.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilza Lina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos no artigo 20 da Lei nº 8.742/93, para a concessão 

do benefício de prestação continuada, qual seja, amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, BPC/LOAS, pleiteado pela requerente Maria Nilza 

Lina da Silva.Sem custas.Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43762 Nr: 1879-42.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Teixeira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de concessão de amparo social à pessoa portadora de 

deficiência c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Ana Teixeira 

Ramos em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo concessão do “Benefício de Amparo Social 

à pessoa portadora de deficiência (LOAS)”.

Verifica-se que a requerente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, embora devidamente intimado conforme fls.54 quedou-se inerte sem 

se manifestar nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que a requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se a autora apesar de devidamente intimada, a realizar os atos e 

diligências que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 
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necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42653 Nr: 905-05.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Inacio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a requerente para que apresente aos autos o 

resultado/comunicado do requerimento administrativo do INSS, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6565 Nr: 472-16.2004.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de fls. 312, oficie-se o Banco do Brasil 

para que informe a este juízo se os Alvarás de Levantamento n.° 22/2016 

e 23/2016 (fls. 259/260) foram levantados pela parte, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42608 Nr: 864-38.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Severino da Conceiçao

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos em correição.

Acolho a cota do representante do Ministério Público de fls. 184.

Assim sendo, oficie-se o Cartório de Registro de Pessoas da Comarca de 

Rondonópolis-MT, para que envie a este juízo, certidão de óbito de João 

Severino da Conceição.

Cumpra-se na forma requerida, expedindo o necessário.

Após, vista ao representante do Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42273 Nr: 534-41.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olindina Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos em correição.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço da ré pelo 

Sistema Infojud, expeça-se carta precatória com a finalidade de intimar a 

ré OLINDINA FERREIRA DA SILVA no seguinte endereço: Rua Cendro, nº 

285, centro, Sonora/MS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12504 Nr: 520-67.2007.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Paulo Roberto Miolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva - OAB:3273, José Pereira da 

Silva Neto - OAB:3273, Wilson Lopes - OAB:7396-B/MT

 Vistos em correição.

Com fulcro no artigo 804 do Código de Processo Penal e, em consonância 

com a cota do Ministério Público de fls. 1486, indefiro isenção do 

pagamento das custas processuais formulado pela defesa do réu Paulo 

Roberto Miolli, eis que a parte ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita não lhe isenta da condenação às custas processuais.

Intime-se o reeducando para efetuar o pagamento das custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição em 

divida ativa do débito.

Havendo o inadimplemento do reeducando, proceda-se a Sra. Gestora 

Judiciária os cumprimentos necessários previstos na Seção 28 da CNGC 

(arts. 573 a 579) para a inscrição das custas processuais em divida ativa.

Após, arquive-se o presente feito, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41041 Nr: 790-18.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Alves dos Reis, Gilson Paulino de 

Landar, Katia da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que na sentença (fls. 107/123), não foi 

arbitrado o pagamento de URH, ao Dr. João Faustino Neto.

Sendo assim, defiro o pedido de (fls. 156).

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) 

URH, conforme Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46269 Nr: 1573-39.2014.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCP, STdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLdL, SMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Daniele Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21712/O, para promover a 

defesa dos requeridos, para tanto ser intimada da sentença ref. 104.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42476 Nr: 733-63.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waltair de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 INTIMAÇÃO da Parte EXECUTADA, na pessoa de Advogado, na forma do 

artigo 513, § 2°, do Código de Processo Civil, para efetuar pagamento do 

débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na 

multa de 10% e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Bem como, 

cientificar o executado que após o transcurso do prazo para o pagamento 

(art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar impugnação, observando as matérias de defesa elencadas no 

artigo 525 do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-63.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 2 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 08/05/2019 Hora: 

0 8 : 0 0 ,  n o  e n d e r e ç o  a o  f i n a l  i n d i c a d o .  P r o c e s s o : 

1000005-63.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO ROCHA DOS 

SANTOS Parte Ré: BANCO BRADESCO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-63.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA NEUSIVAN PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 2 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 08/05/2018 Hora: 08:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000102-63.2017.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIA NEUSIVAN PEREIRA DIAS Parte Ré: IVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-27.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

NELY DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 2 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 08/05/2018 Hora: 08:40, 

juntamente com as partes, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000182-27.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.465,58; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: NELY DE SOUZA PEREIRA Parte 

Ré:VIVO S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-59.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR SANTOS FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 2 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA 

BARBARA DE OLIVEIRA SODRE. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 08/05/2018 Hora: 09:00, 
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juntamente com as parte, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000154-59.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSIMAR SANTOS FERREIRA DE 

JESUS Parte Ré: VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-13.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DUQUES DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J F XAVIER GARCIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 2 de maio de 2018. Dados do processo: 

Processo: 1000073-13.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 14.550,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KELLY CRISTINA 

DUQUES DE ASSUNÇÃO Parte Ré: REQUERIDO: J F XAVIER GARCIA - ME 

Senhor(a): REQUERENTE: KELLY CRISTINA DUQUES DE ASSUNÇÃO e 

ADVOGADO: WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de), nos termos do 

REQUERENTE processo acima indicado, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de 

Pedra Preta Data: 20/06/2018 Hora: 13:30 , no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000073-13.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 14.550,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KELLY CRISTINA 

DUQUES DE ASSUNÇÃO Parte Ré:J F XAVIER GARCIA - ME. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 

34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-75.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010039-75.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIAS SANTANA DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do 

feito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. PEDRA PRETA , 2 de maio de 2018. Atenciosamente, 

HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 

443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 

34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81534 Nr: 1783-43.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Sebastiana Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT, Luis Antônio Siqueira Campos - 

OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira 

Peixoto-Procurador Federal - OAB:, Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 CÓDIGO: 81534

SENTENÇA

Vistos,

Cuida-se de ação previdenciária em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria rural 

por idade alegando, em síntese, preencher os requisitos legais para tanto.

 Diz ter mais de 55 anos de idade e que durante quase toda sua vida 

exerce atividade rural para subsistência da família. Instruiu a inicial com 

documentos.

 Citado, o requerido apresentou contestação.

 Durante a presente audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pela autora.

 É o breve relato.

 Decido.

Partes legítimas, legítimo interesse de agir e pedido juridicamente possível. 

Presentes ainda os pressupostos processuais.

Presentes ainda os pressupostos processuais.

 O art. 11, VII, da Lei 8.213/91 prevê vários requisitos para que seja 

concedida a aposentadoria rural ao segurado. Nestes termos, passo à 

análise do caso em tela, tendo como parâmetro os requisitos previstos no 

art. 11, VII da Lei 8.213/ 91.

 1) pessoa física: a parte autora é uma pessoa natural, conforme 

documentos apresentados;

2) residência em imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a 

ele: a parte autora reside em área rural, nos termos dos depoimentos das 

testemunhas;

3) produção, seja qualidade de proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade de agropecuária em área de até 04 (quatro) 

módulos fiscais, ou de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades, nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

 3.1) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca 

profissão habitual ou principal meio de vida; e

 3.2) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) 

anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas 

a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar 

respectivo: a parte autora é trabalhadora rural e exerce atividade rural, 

nos termos dos depoimentos das testemunhas e documentação do 

arquivo inicial, documentos da terra, fatura de energia, os quais 

demonstram que a parte autora é lavradora e vive em regime de economia 

familiar. Por fim ressalto que nos termos da súmula 577 deve ser 

reconhecido o tempo de serviço rural anterior aos documentos 

apresentados, já que foi amparado através de prova testemunhal colhida 

respeitando o contraditório.

 4) exercício individual ou em regime de economia familiar, ainda que com o 
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auxílio eventual de terceiros, na condição de rurícola: a parte autora 

exerce as atividades acima descritas em regime familiar, nos termos dos 

depoimentos das testemunhas e documentos do arquivo inicial;

5) atividade indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento 

socioeconômico do núcleo familiar, sendo exercido em condições de 

mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes: a atividade destinava-se à subsistência da parte autora e de 

sua família, nos termos dos depoimentos das testemunhas e documentos.

Pela análise acima transcrita, verifico que a parte autora preenche os 

requisitos previstos no art. 11 da Lei 8.213/91 para a concessão da 

aposentadoria rural.

 Quanto ao período de carência, ou seja, o número de contribuições 

mínimas para que o segurado faça jus ao benefício, nos termos do art. 26 

da Lei 8.213/91, em se tratando de aposentadoria por idade rural, não é 

exigida a carência.

 Todavia, o art. 39 c/c art. 142 da Lei 8.213/91 exige que esteja provado o 

tempo mínimo de 15 (quinze) anos de exercício da atividade rural, o que 

está demonstrado, nos termos dos depoimentos dos depoimentos das 

testemunhas.

Nestes termos, como a parte autora possui idade superior a 55 (cinquenta 

e cinco) anos (art. 48, § 1º da Lei 8.213/91) e sendo que ela exerceu 

atividade rural por mais de 15 (quinze) anos, com fundamento no art. 11 

inciso VII, 26 inciso III, 39 inciso I e 142 da Lei 8.213/91, deve ser-lhe 

concedida à aposentadoria rural.

 Quanto à data de início do benefício, deve ter início em 17.09.2012,

 data do ajuizamento da ação (fl. 05).

 Quanto às honorários devem ser fixados nos termos da súmula 111 do 

STJ.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 17.09.2012, observado prazo prescricional 

quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo 

IPCA-E desde o ajuizamento da ação e juros conforme a remuneração da 

caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, 

julgamento em 20.09.2017/STF.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) 

sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

Enunciado 111 do STJ. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento 

de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 41836 Nr: 317-19.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço de Almeida Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 CÓDIGO: 41836

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido prazo ausente qualquer manifestação, certifique e voltem os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154431 Nr: 2033-66.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILIO EMILIO CORREA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 154431

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO PAN S.A 

em face de MARCILIO EMILIO LEITE.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário 

anexo a inicial esta em nome de terceiros que não constam como parte da 

demanda.

Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora 

para Emendar a Petição Inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123984 Nr: 2115-68.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Gonçalo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida de Castro 

Martins. - OAB:7453/MT

 CÓDIGO: 123984

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado BENEDITO GONÇALO DA SILVA, CPF: 204.414.521-91, no 

valor de R$ 119.416,51 (cento e dezenove mil quatrocentos e dezesseis 

reais e cinquenta e um centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e art.854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45346 Nr: 1266-43.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Agnaldo de Oliveira Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR - OAB:10953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 45346
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DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado MARCIO NASCIMENTO, CPF: 052.081.651-04, no valor de R$ 

96.489,97 (noventa e seis mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e 

quatro centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e art.854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62595 Nr: 2116-63.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlinda Maria de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração 

para reconhecer a existência de erro material sanável na sentença e 

retifica-la nos seguintes termos:Onde se lê:Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) do valor da condenação. 

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.Passe a constar:Condeno a parte requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% 

(vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ. Condeno, 

ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do 

Enunciado 178 do STJ.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, 

após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148909 Nr: 8369-23.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataide Lino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído para intimar da 

audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 17 

de outubro de 2018, às 15h00min, bem como, para juntar o pedido de 

indeferimento administrativo no prazo de 15(quinze) dias, conforme 

determinado na decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 1624 Nr: 8-18.1997.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A, Lucia Marquetti de Souza Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vicente Nunes Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Ranier Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A-MT, Valdecir Errera - OAB:3.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdecir Errera - OAB:3.365-A

 Intimar a parte exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153422 Nr: 1683-78.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pinto de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Andrade Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono os autos a parte autora por meio de seu 

advogado constituído para intimar da audiência de justificação designada 

para o dia 15 de maio de 2018, às 14h00min, momento e que será 

analisada a liminar pleiteada, conforme decisão de ref. 9.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 10617 Nr: 1380-21.2005.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLLF, JNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleide Regina Ribeiro 

Nascimento - OAB:6555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 10617

DESPACHO

VISTOS,

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC/2015).

 Defiro a assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim 

como do artigo 320 do CPC/2015. Assim, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no artigo 330 do CPC/2015.

Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das três últimas parcelas anteriores à propositura da 

demanda ou justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do 

art.528, §1º e §3º do CPC/2015.

Notifique-se o IRMP.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 9800 Nr: 620-72.2005.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César Semedo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Severino Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Ricardo Benedito Duniz Carvalho - OAB:10.999

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Dias Rebouças - 

OAB:9658B, Paulo Cesar Zamar Taques - OAB:4659/MT

 CÓDIGO: 9800

DECISÃO

VISTOS,

 Defiro o pedido de fl.465, considerando que os valores foram corrigidos e 

atualizados, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado CLAUDIO SEVERINO LEAL, inscrito pelo n° CPF 

047.406.616-91, no valor de R$ 372.956,78 (trezentos e setenta e dois mil 
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novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142156 Nr: 5006-28.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zuane Terezinha da Cruz Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo manifestar sobre a juntada do laudo de ref. 10

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15660 Nr: 686-81.2007.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Amadio Fernandes Lima 

- OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniéle Cristina de Oliveira - 

OAB:5245

 1. Consoante já decidiu esta Turma e o Superior Tribunal de Justiça, a CEF 

não está enquadrada no conceito de Fazenda Pública, não sendo 

necessária a sua intimação pessoal, conforme previsto no art. 25, da Lei 

6.830/80. [...] (STJ - REsp: 1240136, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Publicação: DJ 24/03/2011)”Dessa forma, verifica-se 

que no caso versado, a Exequente não se acha favorecida pela regra do 

art. 25 da Lei 6.830 /80 e do art. 183, do CPC.Assim, INDEFIRO o pedido de 

remessa dos autos.INTIME-SE o Exequente para requerer o que entender 

de direito sob pena de arquivamento.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Poconé, ___/___/2018.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14996 Nr: 32-94.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A .da Silva & Alves da Silva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinéia Cássia de Arruda Guimarães ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarissa Bottega - OAB:6650, 

Raimar Abílio Bottega - OAB:3882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 CÓDIGO: 14996

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de pedido de chamamento do feito a ordem, feito pelo patrono da 

exequente, Dr. Raimar Abílio Bottega.

Alega, em síntese, que não foi devidamente intimado dos atos realizados 

no processo, em que o mesmo foi indevidamente arquivado, razão pela 

qual pede isenção da taxa de desarquivamento.

Pois bem.

O patrono, primeiramente, alega que não foi intimado do mandado de 

penhora devidamente cumprido.

Entretanto, consta nos autos o pagamento da diligência ao Oficial de 

Justiça que cumpriu o referido mandado (fls. 138), subscrito pelo mesmo 

advogado da causa, evidenciando, dessa forma, que o causídico tinha 

plena ciência de que o imóvel fora penhorado.

Assim, tal alegação não merece acolhimento.

Quanto ao arquivamento indevido, verifico que foi dada decisão nesse 

sentindo em 09.06.2017, em que o feito forA arquivado em 15.09.2017.

Ocorre que havia petição pendente de análise, protocolada em 

24.08.2018, referente ao pedido de carga dos autos, motivo pelo qual, os 

autos não deveriam ter sido mandados ao arquivo.

Com tais considerações, ACOLHO o pedido do patrono do exequente e 

CHAMO O FEITO A ORDEM para o fim de tornar nulo o despacho de fls. 

148, que determinou o arquivamento da presente demanda.

Por se tratar de execução de honorários advocatícios em cumprimento de 

sentença, intime-se o causídico para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Quanto a juntada de cálculo atualizado, INDEFIRO o pedido, uma vez que o 

pagamento das custas e honorários foi feito tempestivamente pela 

executada, sendo que a quantia se encontra devidamente depositada nos 

autos, não havendo que se falar em mora.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé, ___/___/2018.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62591 Nr: 2115-78.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Julio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 “Ante o exposto, com fundamento no art.487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde 29/11/2010(data do ajuizamento da ação) 

[...]”.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.Poconé, 

___/___/2018Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139027 Nr: 3619-75.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidervino Perpetuo de Oliveira, GVSdO, ABSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO NACIONAL ESTANCIA 

ECOLOGICA SESC PANTANAL, PORTO SEGURO SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.28

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 3560 Nr: 334-36.2001.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Modelo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Advíncula da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Banzi - OAB:, 

Fernanda Monteiro da Silva Moreira - OAB:6.740, Jackson Mário de 

Souza - OAB:4635, Leonardo Daniel Lowe - OAB:6905-E, Rosely 

Amaral de Souza - OAB:11864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 3560

DESPACHO

VISTOS,
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Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nos moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado SEBASTIÃO ADVINCULA DA SILVA, CPF: 172.376.201-30 

no valor de R$ 206.803,75 (duzentos e seis mil e oitocentos e três reais e 

setenta e cinco centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poconé, ___/___/2018.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84041 Nr: 2514-39.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataktudo com Atacadista de Bebidas Ltda, 

Evangelista Duarte, Dani Mussa Sarah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 84041

DECISÃO

VISTOS,

 Defiro o pedido de fl. 42, intime-se a requerida Dani Mussa Sarah para 

querendo manifestar acerca do bloqueio de fl. 30. Considerando que os 

valores foram corrigidos e atualizados, DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome dos executados ATAKTUDO COM ATACADISTA DE 

BEBIDAS LTDA, CNPJ: 04.789.448/0001-97, EVANGELISTA DUARTE, 

inscrito pelo CPF n° 763.420.501-04 e DANI MUSSA SARAH inscrita pelo 

CPF n° 057.397.357-18, no valor de R$ 843.707,70 (oitocentos e quarenta 

e três mil setecentos e sete reais e setenta centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 4169 Nr: 887-83.2001.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266/MT

 Intimar a parte autora referente o retorno dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124974 Nr: 2450-87.2016.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Catarinense Ltda, LEONILDO 

AMANCIO , Izaías Albino Amâncio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 129474

SENTENÇA

VISTOS

Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924, II do CPC).

Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118059 Nr: 499-58.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, Engenheiro Mecânico - ITAMAR 

DIAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, André Luiz da Silva Pereira - OAB:36921GO, RUTIANE 

LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - OAB:21476, 

Selma Fernandes da cunha - OAB:15600

 Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos para reconhecer a 

contradição existente na decisão (ref.73) e, consequentemente, retifica-la 

nos seguintes termos:Onde se lê:Havendo concordância, proceda-se o 

requerente com o depósito, no prazo de 10 (dez) dias, facultando às 

partes, desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 

15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos e apresentarem quesitos.Passe a 

constar:Havendo concordância, proceda-se o REQUERIDO com o 

depósito, no prazo de 10 (dez) dias, facultando às partes, desde já, nos 

termos do artigo 465, § 1º inciso I e II do CPC, dentro 15 (quinze) dias, 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus 

assistentes técnicos e apresentarem quesitos.Tendo em vista a juntada de 

ofício à ref. 83, nomeio como perito o Engenheiro Mecânico Reinaldo de 

Souza Freitas, Fone (66) 984042655/ (66) 3422-8083. Rondonópolis/MT, 

email: reinaldosouzafreitas@ig.com.br. Intime-se o perito para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e sobre a qual, 

diga ao requerido em igual prazo.Após, cumpra-se os demais itens da 

decisão de ref. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102451 Nr: 2609-98.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euza Gonçalves Neto Brandão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 102451

SENTENÇA

VISTOS

Trata-se de Execução Fiscal em que o exequente informa o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção pelo pagamento.

É certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou 

a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de título judicial 

(artigo 924 do CPC).

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do mérito, uma 

vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a).

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 66586 Nr: 626-69.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaria Cesar de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Dito isto, CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, a fim de 

ANULAR a sentença de mérito embargada Ref.90 e Ref.104, e dar o 

devido prosseguimento ao processo.INTIME-SE o Embargante da petição 

Ref.80, para manifestar-se nos termos regidos pelo julgamento no item 7 

do RE631240 do STJ.Proceda-se as anotações necessárias.Decorrido 

p r a z o ,  a u s e n t e  m a n i f e s t a ç ã o  f a ç a m  o s  a u t o s 

conclusos.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123104 Nr: 1811-69.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Antonio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 CÓDIGO: 123104

DECISÃO

VISTOS,

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A alegando, em síntese, que a sentença foi omissa 

quanto ao arbitramento de honorários advocatícios e custas judiciais.

É o relatório.

Decido.

Recebo os presentes embargos de declaração por serem tempestivos.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.

 O embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

haver omissão na decisão, consubstanciada na ausência de arbitramento 

de honorários sucumbenciais e custas judiciais.

De fato, deflagra-se que a sentença de ref. 39, em seu dispositivo, deixou 

de condenar o embargado ao ônus da sucumbência e custas judiciais, de 

forma que os presentes embargos merecem acolhimento.

 Feitas estas considerações, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração, concedendo-lhe efeitos infringentes para retificar o 

dispositivo da sentença atacada e, condeno o réu no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124414 Nr: 2238-66.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIA DA COSTA MAGALHÃES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 124414

SENTENÇA

VISTOS,

Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pelo executado, o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.

Sustenta o embargante que a sentença fora contraditória no que tange a 

data do início do benefício.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar clara a 

decisão, sem lhe modificar, em princípio, sua substância. Não operam 

novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

decisão.

 O embargante interpôs os presentes embargos de declaração aduzindo 

que a sentença prolatada à ref. 36 foi contraditória quanto o DIB - Data de 

Início do Benefício, uma vez que na sentença a data de início aparece 

como sendo o dia 13.03.2015, e o requerimento administrativo foi 

agendado no dia 21.06.2016.

 Analisando as alegações do embargante, entendo que os embargos 

merecem acolhimento.

Isto porque, ao que se vê das peças que instruem a inicial, os documentos 

apresentados, principalmente o requerimento administrativo indeferido foi 

agendado no dia 21.06.2016.

 Assim, ACOLHO os embargos declaratórios para retificar o dispositivo da 

sentença atacada para, onde se lê:

 “Quanto à data de início do benefício, com fundamento no RE 631240 STF 

o benefício deve ter início em 13.03.2015, data do requerimento 

administrativo.”

Passe a constar:

 “Quanto à data de início do benefício, com fundamento no RE 631240 STF 

o benefício deve ter início em 21.06.2016, data do requerimento 

administrativo.”

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106142 Nr: 505-02.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 Diante do exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, 

apenas para corrigir erro material, nos seguintes termos:Onde se lê:[...] 

“Ultrapassado o prazo de 15 dias para a interposição de recurso de 

apelação, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, determino o 
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envio dos autos ao tribunal para reexame necessário”.Passe a constar:[...] 

“Deixo de encaminhar os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o 

Reexame Necessário de Sentença, tendo em vista o valor da condenação 

não ser superior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, 

§3º, III do Código de Processo Civil”.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63000 Nr: 2299-34.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Pinha da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 CONHEÇO e ACOLHO o Embargo de Declaração, a fim de ANULAR a 

sentença de mérito embargada Ref.98, e dar o devido prosseguimento a 

fase de conhecimento..INTIME-SE o Embargante da petição Ref.95, para 

manifestar-se nos termos regidos pelo julgamento do RE631240 do 

STJ.Proceda-se as anotações necessárias.Decorrido prazo, ausente 

manifestação façam os autos conclusos.INTIME-SE.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013655-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NATALIA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 15:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010635-46.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GENI DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEABRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

CICERO XAVIER DA SILVA (REQUERIDO)

DIRECIONAL ENGENHARIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-30.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA ISABEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de setembro de 2018 as 

13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-71.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de setembro de 2018 as 

13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000783-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de setembro de 2018 as 

13:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000584-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BLENA LUDIMILA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de setembro de 2018 as 

13:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013384-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA LEMOS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

junho de 2018, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMARA ELISA DE OLIVEIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

junho de 2018, às 13:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENEDITO DUARTE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de setembro de 2018 as 

13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010399-89.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSENE ODISEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

junho de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014372-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

junho de 2018, às 14:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000711-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT0013343A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de setembro de 2018 as 

13:10h

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011125-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENA OLIVEIRA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011125-63.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSELENA OLIVEIRA PINHO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 
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relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011824-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011824-54.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALAIR 

MARIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 
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tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 
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fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011611-48.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ADILIO MANUEL DALLA NORA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 
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declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 
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ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011165-45.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAUDILENE BENEDITA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 
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correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011166-30.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIZE RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 
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jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 
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policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011118-71.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WILIAN ANTONIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 739 de 846



consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010903-95.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: KELLY DE OLIVEIRA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 740 de 846



permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 
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Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JANETE MARTINS DA SILVA ARAUJO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 
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prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ISAIAS DE MORAES ARRUDA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 
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acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao Juiz de 

Direito para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa 

Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010970-60.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIZABETH LIMA DE CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 
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como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 
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segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010813-87.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA LUCIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010813-87.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSANGELA LUCIA DA SILVA SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 
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adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012843-95.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIONEI CONCEICAO DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 
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culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 
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verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012132-90.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: VANILZA TEREZINHA DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 
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serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012018-54.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LAUREN DINES PROENCA DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 
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fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012797-09.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EMANUELLE KAROLINE ROJAS DA CONCEICAO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 
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tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 
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de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012025-46.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: OTILIA GUIA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao 

pagamento de indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta 

urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o 

mérito da demanda é necessário salientar que se trata de relação de 

consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se enquadram 

nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e 

Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do 

CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute 

culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do 

contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC 

não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de terceiro, 

pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e o 

descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A 

EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos em sua 

estrutura física. Saliento ainda que também é notório que ocorreram outros 

furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, conforme descrito na 

contestação. Ao pleitear o dano moral, está o requerente afirmando que 

sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o 

prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se necessária a reparação pecuniária. 

Sustenta que em virtude da suspensão da atividade bancária teve 

dificuldades para gerir suas finanças diante da necessidade de se 

deslocar a outro município para realizar saques, pagar contas, fazer 

transferências etc., uma vez que não foram disponibilizados caixas de 

autoatendimento e nem foram prestadas as devidas informações. Alega 

que sofreu muitos transtornos e que faz jus ao recebimento da reparação 

moral, ante o descumprimento do contrato bancário. Resta apurar se 

houve o descumprimento do contrato e se há dano moral causado em 

virtude de um suposto descumprimento (nexo causal). Apesar de ter 

ocorrido a suspensão da atividade bancária na agência (estrutura física) 

em virtude de ato criminoso, verifico que não houve total cessação dos 

serviços oferecidos pela reclamada nem recusa ao atendimento ao 

público, ante a existência de atendimento POR TELEFONE, ONLINE, bem 

como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais como os CORREIOS e a 

LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. Dessa forma, não houve 

negativa de atendimento pela parte requerida, consequentemente, não há 

que se falar em indenização por danos morais. O que realmente ocorreu 

foi a mudança no modo de prestar o serviço, que durante o período em 

que a agência estava fechada, os consumidores tiveram o serviço 

prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE E ATENDIMENTO 

ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON SANTOS SILVA 

contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez 

manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação de 

Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do Município 

de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos clientes 

durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se pautou na 

segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que encontra 

respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco Central do 

Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. Atividades 

bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos declinados 

que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença mantida. 

Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela instituição 

financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão dos seus 

caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que não 

envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha perdurado 

por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança dos seus 

correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da Resolução 

nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de prova quanto 

ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação no 

atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 
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está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012171-87.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIEGO 

PRADO RONDON Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

MÉRITO da demanda. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 
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bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 
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da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012683-70.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSEANE AMORIM DUARTE 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do MÉRITO da demanda. DO 

MÉRITO Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o 

requerido seja compelido ao pagamento de indenização por danos morais 

em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a 

agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. 

Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se 

trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 
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instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. DISPOSITIVO ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o 

processo, com resolução de mérito. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDNA REGINA SOUZA ALVES GOMES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 
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acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010824-19.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ANITA GOMES DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 
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de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 
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pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010828-56.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MATHEUS FELIPE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 
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prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012569-34.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDITE OLINDA DO ROSARIO 

SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 764 de 846



fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 
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grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário.Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011586-35.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SUELLE 

DOS REIS PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 
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relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 
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fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011234-77.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA CRISTINA MENDES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 
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declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 
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ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011226-03.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JANAINA ELVIRA DE OLIVEIRA LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 
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existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. 

JuizTogado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011236-47.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ORIVALDO DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 
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contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 
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seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIO SABINO FERREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 
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não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011248-61.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDINEI DA SILVA NASCIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 
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de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 776 de 846



Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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Processo Número: 8010839-85.2017.8.11.0028
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010839-85.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RELMA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 
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Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos o MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010919-49.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: AURELIO MACABEU DE SALLES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 
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através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010898-73.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GONCALO REIS DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 
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como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 
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segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011000-95.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARILIA KAROLINY GOMES BUENO DE 

MAGALHAES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 
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adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011218-26.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: TEREZINHA MENDES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 
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discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 
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verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I, do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos ao MM. Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Heloisa Helena Saenz Surita Juíza Leiga Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-68.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000094-68.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[TELEFONIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCILENE DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de indenização por danos morais 

em face da VIVO S.A. As partes compuseram acordo em audiência, e seu 

cumprimento foi noticiado no id. 12572187, cujo valor de R$ 3.000,00 foi 

realizado via depósito judicial. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, 

e por consequência EXTINGO os autos, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC. INTIME-SE a parte requerida para 

apresentar a guia do depósito. INTIME-SE a parte requerente, para 

informar os dados bancários e após expeça-se Alvará para levantamento 

dos valores. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitado 

em julgado ao ARQUIVO com as devidas anotações Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9 .099/95.  Helo isa Helena Saenz Sur i ta  Juíza Le iga 

___________________________________________________ Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA CONCEICAO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000132-80.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 131,12; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: EDNA DA CONCEICAO ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de CLARO S/A. A 

parte requerente, através de seu advogado, juntou documento datado de 

20/02/2018, manifestando pela desistência do processo. (Id 11816737), 

após o não comparecimento na audiência. Infere-se dos autos, que a 

parte Reclamante foi devidamente intimada, restando injustificada, 

portanto, sua falta. Seguindo os ditames legais estabelecidos na Lei que 

dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, outro caminho não há senão 

a extinção do presente feito sem a resolução do mérito. Ante o exposto, e 

por tudo mais que dos autos consta, acato o pedido da reclamada e OPINO 

EM JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Condeno a parte reclamante 

ao pagamento das custas e despesas processuais (ENUNCIADO 28 – 

Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas). Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita Juíza 

Leiga Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINON ROCHA DA COSTA (REQUERIDO)
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ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000106-52.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[Reconhecimento / Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELIZANGELA LUZ SILVA Parte Ré: REQUERIDO: EDINON 

ROCHA DA COSTA Considerando o teor do termo de audiência retro, 

designo o dia 30 de maio de 2018, às 15h00min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), para tentativa de conciliação, consignando que o prazo 

de 15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da data da 

referida audiência (art. 335, I, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STIEVEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT16030/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAMAR SANTANA DA PAIXÃO BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e 

sessenta centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos 

autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km 

percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o 

referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal 

de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo 

ser enviado recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou 

através de petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000176-69.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO OAB - MT17974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000176-69.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 19.353,89; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

OMNI MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c com Indenização por Danos Morais e 

Tutela de Urgência em face de OMNI, todos qualificados nos autos. Aduziu 

a parte autora, em síntese, que teve seu nome inserido indevidamente no 

órgão SPC, decorrente de um provável débito no valor de R$ 273,89 

(duzentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), com o devido 

vencimento em 26/01/2018, referente a uma suposta compra realizada na 

empresa OMNI, contudo, assevera que não ter relação jurídica ou contrato 

com a aludida empresa. Assim, entendendo presentes os requisitos, 

requereu a concessão de liminar para exclusão do seu nome dos órgãos 

de restrição ao crédito. É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar merece 

prosperar, eis que traz aos autos documentos que demonstram a 

probabilidade do direito deduzido, especialmente o comprovante de 

negativação. O perigo de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de 

cobrança, em tese, indevida, quanto pelos prejuízos econômicos 

causados pela inscrição negativa no nome da parte reclamante, que ficará 

privada de realizar transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

determinando aos órgãos de proteção ao crédito a exclusão do nome do 

Requerente dos seus bancos de dados, tão somente, em relação ao 

débito oriundo da parte requerida OMNI, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome do Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Nos termos do art. 334, do NCPC, 

cite-se a requerida e intime-se o autor para a audiência de conciliação, a 

ser realizada no dia 20 de junho de 2018, às 13h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para 

apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC). Ponderando a alegação de pobreza nos 

autos, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do NCPC, ressalvando a possibilidade de revogação. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92216 Nr: 10542-24.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FERREIRA SOBRILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAM BORGES DE MORAES 

ROCHA - OAB:32842, Rubens Alves do Nacimento Júnior - OAB:MT 

22.141 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 22/08/2017 (fl. 14), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81611 Nr: 3937-62.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benuta Rodrigues Brandão do Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 
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JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 01/12/2016 (fl. 12), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79644 Nr: 2794-38.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nazare Santana Barbosa Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, em 

favor da requerente.Quanto ao termo inicial do benefício (DIB), tem-se que, 

baseado no artigo 74 da Lei 8.213/91, o termo inicial do benefício deverá 

ser a data do requerimento administrativo (19.08.2014 – fl. 30).Quanto à 

atualização monetária, na linha de entendimento do STF expressa no 

julgamento do RE 870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros 

moratórios conforme os índices aplicáveis às cadernetas de poupança 

(artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), 

devendo a correção monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, 

desde quando devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, 

diante da isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes 

fixados no percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação 

da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 91080 Nr: 9869-31.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:43120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 17/04/2013 (fl. 33), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87161 Nr: 7571-66.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celiamar Rosa de Avila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de pensão por morte, no valor de um salário mínimo, em 

favor da requerente.Quanto ao termo inicial do benefício (DIB), tem-se que, 

baseado no artigo 74 da Lei 8.213/91, o termo inicial do benefício deverá 

ser a data do óbito (28.03.2017 – fl. 36).Quanto à atualização monetária, 

na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Após o trânsito em julgado, arquivem-se.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 86438 Nr: 7077-07.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 
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FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 02/03/2017 (fl. 29), data do 

requerimento administrativo.Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis 

às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87210 Nr: 7617-55.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerival Araújo Rodrigues, vulgo "Gero"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAN NETO BARBOSA FILHO - 

OAB:41425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT

 Intime-se a parte autora, para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação.

Após, tornem conclusos.

 Cadastre-se o advogado do requerido no sistema Apolo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58970 Nr: 2742-13.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAETANO REIS FALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:18120 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79504 Nr: 2712-07.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercedes-Bens do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. A. de Castro Comércio e Serviços LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O, Welton Coelho Cysne Filho - OAB:CE 

13856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82251 Nr: 4395-79.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITIEL GOMES COSTA - 

OAB:21499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao endereço da requerida, manifeste-se o autor no prazo de 10 

dias.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69119 Nr: 2971-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA PIRES NERIS, KNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Gomes Melo, Wagner Menezes Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abra-se vista a Defensoria Pública para manifestação.

 Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98765 Nr: 1894-21.2018.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSS, JMSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Designo nova data para tentativa de conciliação, qual seja, dia 30 de maio 

de 2018, às 13h30min.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo- se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92567 Nr: 10728-47.2017.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADER FRANCISCO DEI RICARDI - 

OAB:12994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.
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Designo nova data para tentativa de conciliação, qual seja, dia 20 de junho 

de 2018, às 13h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 No mais, conste as demais advertências contidas na decisão de ref.07.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo- se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88000 Nr: 8085-19.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 Em que pese o requerido não ter sido localizado para citação/intimação na 

Comarca de Iporá-GO (ref.62), extrai-se dos autos que está ciente dos 

termos da presente ação, uma vez que constituiu advogado nos autos, 

conforme ref. 59.

 Assim sedo, primando pelo melhor interesse dos infantes, visto que o 

feito já tramita há oito meses, designo audiência de conciliação para o dia 

30 de maio de 2018, às 14h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

O requerido deverá ser intimado por intermédio de seu advogado 

constituído.

 No mais, conste as demais advertências contidas na decisão de ref.04 

(prazos).

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 54880 Nr: 306-81.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 30.09.2014 (fl. 21), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96774 Nr: 787-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS, DBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de Investigação de Paternidade c/c Guarda proposta por 

Admilson Alves da Silva em face do menor Pedro Henrique Carvalho da 

Silva, representado por sua genitora Cleidieli Carvalho da Silva e de Divino 

Batista da Silva.

A ação tramitou regularmente, sendo que o requerido Divino não 

apresentou contestação, haja vista que não foi citado.

As partes realizaram exame de DNA e o laudo foi juntado as fls. 12/13 que 

concluiu que o requerente é filho biológico do requerido.

A requerida reconheceu a procedência do pedido de paternidade, com a 

consequente alteração do registro civil do menor. As partes chegaram a 

um acordo com relação a guarda do infante (ref.), na mesma 

oportunidade, requereram a intimação do Dr. Divino Batista da Silva, a fim 

de que apresente concordância ou não com o acordo entabulado (ref.26).

 Ato contínuo, à ref.28, o requerido Divino Batista da Silva concordou com 

o pactuado em audiência de conciliação.

 É o relatório. Decido.

O exame de investigação de paternidade por análise de DNA traz um 

índice de certeza quase absoluto, que não deixa dúvidas com relação à 

paternidade. A parte requerida reconheceu a procedência da paternidade 

e houve acordo com relação à guarda.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconhecimento de 

paternidade para declarar que o requerente é o pai biológico do menor 

Pedro Henrique Carvalho da Silva e homologo o acordo celebrado com 

relação à guarda para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Expeça-se o respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro 

Civil competente, devendo excluir Divino Batista da Silva como pai e incluir 

o nome de Admilson Alves da Silva, com os nomes dos avós paternos.

 Ciência ao MPE.

Sem custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89620 Nr: 9077-77.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josicleia Dasmasceno Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEI RODRIGUES BEZERRA

 BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o executado foi colocado 

em liberdade em razão de carta precatória com alvará de soltura ter sido 

distribuida (código 101419) e cumprida neste Juízo. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17646 Nr: 1490-48.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFdL, KJFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Claudinéia Santos de Queiróz - Defensora 

Pública - OAB:100187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sérgio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:OAB/MT 12.622

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas por meio de 

seus advogados, e nada apresentaram aos autos até a presente data. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96908 Nr: 869-70.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE THIAGO BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2577 Nr: 644-12.2002.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADRIANA 

COLLODETE DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 

644-12.2002.811.0059, Protocolo 2577, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98371 Nr: 1701-06.2018.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Santo Ambrósio Ltda, Luigi Bonaita

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANALDO DE ANDRADE RODRIGUES, 

ADEJAIR DA SILVA GOLVEIA, Hilário Moacir Herter, Manoel do Nascimento 

Vieira Araujo, RAIMUNDO CHAVES AGUIAR FILHO, JAZON DO 

NASCIMENTO, ASA AGROPECUÁRIA SANTO ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:9180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse contexto, observa-se que a primeira demanda proposta na 

Comarca de Itaberaí-GO é a ação contida (menos ampla) e a segunda 

demanda ajuizada nesta Comarca é a ação continente (mais ampla), razão 

pela qual devem ser necessariamente reunidas perante o juízo prevento 

(arts. 57 e 58, ambos do NCPC).Por fim, registre-se que “já se decidiu que 

não é de se considerar real a ação que visa desconstituir determinado 

contrato ou pré-contrato, ainda que, em decorrência da procedência do 

pedido, resulte a reintegração do demandante na posse de determinado 

bem” (STJ, 4ª Turma, REsp 19.992/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, j. 13.03.1995). Assim, entendendo a existência de relação de 

afinidade, o que atrai a regra da conexão e, consequentemente, da 

continência, determino a remessa dos presentes autos à Vara de Família, 

Sucessões, da Infância e da Juventude e 1º Cível da Comarca de 

Itaberaí-GO.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52558 Nr: 2195-07.2014.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS, GPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data, às 14 horas e 30 minutos, 

compareceu nesta secretaria a genitora do menor, Sra. Josyane Pereira 

da Silva, informando que até a presente data o requerido Diego Gonçalves 

Franz, não efetuou o pagamento de nenhum mês da pensão alimentencia 

cobrada nestes autos. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98137 Nr: 1564-24.2018.811.0059

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Anildo Molinet, Renata de Castro Cancin Molinet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter 

Antecedente com Pedido de Liminar proposta por MÁRCIO ANILDO 

MOLINET e RENATA DE CASTRO CANCIAN MOLINET em desfavor de 

AGREX DO BRASIL S/A, ambos já qualificados nos autos.

 Antes do recebimento da inicial, a parte autora requereu a desistência do 

feito, pugnando pela sua homologação (ref. 06).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

 Considerando que não ocorreu a citação, deixo de arbitrar honorários.

Registrada a sentença, certifique-se o trânsito em julgado e, após, 

arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

P.R.I.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-03.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE STIEVEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT16030/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAMAR SANTANA DA PAIXÃO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000064-03.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE STIEVEM Parte Ré: REQUERIDO: ISAMAR 

SANTANA DA PAIXÃO BARBOSA JOSÉ STIEVEM ajuizou ação de 

obrigação de fazer c/c usucapião de bens móveis em face de ISAMAR 

SANTANA DA PAIXÃO BARBOSA, ambos qualificados nos autos. Aduziu, 

em síntese, que locou para a requerida estabelecimento comercial 

localizado na cidade de Confresa/MT entre os anos de 2002 a 2007, 

porém assevera que Isamar viajou e fechou o local por 09 (nove) meses, 

sem prestar qualquer satisfação ao locador, deixando no referido ponto 

comercial diversos bens: cilindro, masseira, modeladora, armário, forno, 

freezer e outros. Com o retorno da requerida, ela informou que retiraria os 

maquinários e utensílios, o que não ocorreu até a presente data. Salienta 

que a requerida propôs ação de indenização por danos morais e materiais 

(processo de nº 411-05.2008.8.11.0059 – código 11753) em face de José 

Stievem, sob a alegação de que durante a locação sofreu dificuldades 

financeiras, o que a impossibilitou de cumprir seus encargos, bem como 

se viu obrigada a se retirar do estabelecimento locado e mudar-se para o 

imóvel de sua propriedade. Diante disso, informou que solicitou ao Sr. José 

Stievem para que autorizasse a retirada de seus maquinários. Todavia, o 

autor teria realizado retenção dos mencionados pertences, 

ocasionando-lhe grandes prejuízos. Entretanto, durante o trâmite 

processual da aludida ação, ajuizada por Isamar, o referido feito foi extinto 

sem resolução do mérito, diante do abandono da causa, nos termos do 

artigo 485, incisos II e III do CPC. Ao final, requer, liminarmente, a 

concessão de obrigação de fazer na imposição da parte requerida em 

retirar os bens mencionados na inicial, sob pena de fixação de multa 

diária. Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/28. É o relatório. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. No caso em tela, tenho que o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 790 de 846



pedido liminar merece prosperar, visto que os documentos juntados aos 

autos, em sede de cognição sumária, são suficientes para comprovar a 

probabilidade do direito do autor, na medida em que no processo 

arquivado (código 11753) a requerida concordou com o pedido de retirada 

dos bens móveis que estavam em poder do requerente. Por outro lado, o 

perigo de dano é evidente, pois os mencionados bens estão ocupando 

espaço na propriedade do requerente há mais de 10 (dez) anos. Além 

disso, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, 

o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o 

aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogado ou modificado, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se a reinserção. Ante o 

exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e determino que a parte requerida providencie a retirada dos 

bens referidos na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa 

diária a ser oportunamente fixada. Nos termos do art. 334, do NCPC, 

cite-se a requerida e intime-se o autor para a audiência de conciliação, a 

ser realizada no dia 30 de maio de 2018, às 14h30min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para 

apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC). Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-09.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON APARECIDO ACONSORDE DE FREITAS - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Número do Processo: 

8010047-09.2015.8.11.0059 EXEQUENTE: ANDERSON APARECIDO 

ACONSORDE DE FREITAS - ME EXECUTADO: VERA LUCIA FERREIRA DOS 

SANTOS DESPACHO Considerando que a parte requerida não foi 

localizada para ser citada, intime-se o demandante para, no prazo de 

10(dez) dias, declinar o atual e completo endereço do polo passivo, no 

intuito de viabilizar o andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido 

o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-77.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO CONFRESA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Numero do Processo: 

8010133-77.2015.8.11.0059 REQUERENTE: SUPERMERCADO UNIAO 

CONFRESA EIRELI - ME REQUERIDO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA ALVES 

DESPACHO Considerando que a parte autora em sede de audiência de 

conciliação requereu o prazo de 05 (cinco) dias para informar o endereço 

atualizado do requerido, contudo, quedou-se inerte, intime-se o 

demandante para, no prazo de 10(dez) dias, declinar o completo e atual 

endereço do polo passivo, no intuito de viabilizar o andamento do feito, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010153-34.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ARAUJO CARDOSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERNANDES CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Número do Processo: 

8010153-34.2016.8.11.0059 EXEQUENTE: PEDRO DE ARAUJO CARDOSO 

EXECUTADO: FRANCISCO FERNANDES CARVALHO DESPACHO 

Considerando que a parte requerida não foi localizada para ser citada, 

intime-se o demandante para, no prazo de 10(dez) dias, declinar o 

completo e atual endereço do polo passivo, no intuito de viabilizar o 

andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-78.2015.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO UNIAO CONFRESA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA CONCEICAO DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE Número do Processo: 

8010120-78.2015.8.11.0059 REQUERENTE: SUPERMERCADO UNIÃO 

CONFRESA EIRELI - ME REQUERIDO: LUCIANA DA CONCEIÇÃO DIAS 

DESPACHO Considerando o teor da certidão do oficial de justiça, intime-se 

a parte autora para dar prosseguimento ao feito, em 10 dias, sob pena de 

extinção. Decorrido o prazo acima, retornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-88.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010033-88.2016.8.11.0059 REQUERENTE: MARIA INES 

RODRIGUES REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. MARIA INÊS 

RODRIGUES ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, com pedido de liminar, em face de ÁGUAS 

DE CONFRESA S/A, ambos qualificados. Inicial acostada com procuração 

e documentos (fls. 03/45). Designada audiência de conciliação (fls. 48/49), 

bem como determinado a inversão do ônus da prova. Realizada a 

solenidade, restou infrutífera (fl. 51), ante a ausência da reclamada. 

Houve manifestação da parte autora à fl. 54. Em seguida, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que o presente feito se ocupa 

de matéria unicamente de direito, comportando julgamento no estado em 

que se encontra, revelando, por isso, desnecessária iniciar fase 

instrutória (CPC, 355, I). A parte Reclamada, embora citada e intimada, 

deixou de comparecer a audiência de conciliação, tampouco justificou sua 

ausência. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.” Assim, decreto a 

revelia da parte requerida. Da análise detida dos autos, vislumbro que o 

pedido inicial merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado. 

Com o efeito, no que tange a repetição do indébito, vale lembrar que será 

devida quando o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. A doutrina e jurisprudência, nesse diapasão, trazem três os 

requisitos do CDC para que haja a referida repetição, a saber: a) 

Consumidor ter sido cobrado por quantia indevida; b) Consumidor ter pago 

essa quantia indevida (o CDC exige que a pessoa tenha efetivamente 

pago e não apenas que tenha sido cobrada); c) Não ocorrência de engano 

justificável por parte do cobrador (existência de má-fé do cobrador). No 

caso em apreço, verificou-se que houve os preenchimentos dos três 

requisitos, sendo que houve a cobrança indevida, pois a autora adquiriu o 

imóvel em 27.05.2014 (fl. 6) e os débitos são dos meses de fevereiro, 
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março e abril de 2014 (fl. 4). A jurisprudência é firme no sentido de que a 

dívida de fornecimento de água não é de natureza propter rem, assim, 

deve ser cobrada daquele que efetivamente utilizou dos serviços, 

conforme reiterado entendimento jurisprudencial: “APELAÇÕES CÍVEIS - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - IMPEDIDO O 

FORNECIMENTO DE ÁGUA ATÉ O PAGAMENTO DE DÉBITOS NÃO 

PERTENCENTES AO NOVO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - FATURAS EM 

NOME DE TERCEIROS - OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO PROPTER REM - 

ÔNUS DO USUFRUTUÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR 

MAJORADO (...) O débito referente a consumo de água não é obrigação 

propter rem, e portanto não está vinculado a titularidade do imóvel, mas 

sim a quem se beneficiou do serviço, sendo vedado o não fornecimento 

como modo de coação ao pagamento de contas pretéritas que não são de 

responsabilidade do atual proprietário. (...)” (TJMT, Ap 126171/2015, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016). Além 

disso, a requerente comprovou o respectivo pagamento e não se trata de 

engano justificável, sendo que a má-fé se consubstanciou no fato de que, 

até a presente data, mesmo com todas as procuras pela parte requerente, 

bem como verificação do erro por parte da reclamada, não se procedeu à 

devolução simples dos valores. Outrossim, no tocante ao pedido de dano 

moral, é consabido que, para a configuração da responsabilidade civil, há 

que se verificar os pressupostos tidos como necessários e essenciais. 

Primeiro, necessário que haja uma conduta (ação) comissiva ou omissiva, 

a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra 

um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do 

agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar 

presente um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou 

seja, o dano experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude 

do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal. O ato ilícito 

qualifica-se pela culpa, pois, o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, 

a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência 

(culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato 

ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo. Assim, o ilícito é 

fonte da obrigação de indenizar o prejuízo proporcionado à vítima. É o que 

dispõe o art. 186 do Código Civil, confira-se: Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

A Constituição Federal também autoriza a reparação ora buscada pela 

parte autora, nos termos do art. 5º, inciso X: "Art. 5º X são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação". No presente caso, tenho que a violação à honra da reclamante 

foi cabalmente demonstrada, uma vez que a interrupção do fornecimento 

de água em razão de dívidas pretéritas e sem notificação prévia 

demonstra-se abusiva sendo passível de indenização. Nesse contexto, 

ausente nos autos provas concretas que atestem a legalidade da 

cobrança, resta configurada a prática de ato ilícito pela requerida e, por 

conseguinte, o seu dever de indenizar os danos morais suportados pela 

demandante. No que diz respeito ao quantum indenizatório, cumpre 

salientar que a reparação do dano moral tem função diversa daquela 

referente aos dos danos patrimoniais, não podendo ser aplicados critérios 

iguais para sua quantificação. Ainda, é válido ressaltar que o dano moral, 

na moderna doutrina, é indenizável com tríplice finalidade: satisfativa para 

a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 

Destarte, deve-se levar em consideração o atendimento destes três 

fatores, de sorte que não basta compensar a vítima pelo dano sofrido, 

pois é mister sancionar o lesante a fim de que a reparação ao dano moral 

funcione de forma a prevenir que o infrator não reitere sua conduta ilícita 

e, igualmente, sirva de exemplo para a sociedade, configurando-se numa 

prevenção geral. No arbitramento do montante da reparação do dano 

moral, ainda, deve ser feito com estrita observância dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, devendo o julgador considerar as 

peculiaridades do caso concreto, levando em conta a extensão do dano, 

assim como a situação financeira das partes. Logo, atento aos critérios 

acima explicitados, tenho que a condenação fixada no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais) proporciona uma adequada compensação pela 

dor/constrangimento sofrido, levando-se em conta a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Reclamada à devolução em dobro da quantia paga, cujo montante, 

conforme pedido, é de R$ 304,26 (trezentos e quatro reais e vinte seis 

centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, desde a data da cobrança indevida. Ao mesmo 

tempo, CONDENO a empresa Ré ao pagamento de indenização por danos 

morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido 

pelo índice do INPC/IBGE, a partir desta data (Sumula 362, do STJ) e juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso 

(23.04.2012) - Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9979 Nr: 496-25.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Germano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca do resultado negativo da penhora on line, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 90415 Nr: 9523-80.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDSS, VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo 

Civil.Determino que se oficie ao Cartório de Registro competente, para fins 

de averbação do divórcio junto ao Registro de Casamento de SELMA 

MELO DA SILVA SANTOS e VANDERLEI MARTINS DOS SANTOS..Frise-se 

que a cônjuge varoa retornará a utilizar o nome de solteira, qual seja 

Selma Melo da Silva.Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.Sem 

custas, uma vez que as partes fazem jus aos benefícios da gratuidade da 

justiça.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 61586 Nr: 4049-02.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Miguel da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Execução de Título Extrajudicial

Autos n. 4049-02.2015.811.0059 (código 61586)

Autor: BANCO DO BRASIL S/A

Réu: JAIRO MIGUEL DA CUNHA

SENTENÇA

RELATÓRIO

Aqui se revela ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Jairo Miguel da Cunha.
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Após a citação do executado, a parte autora manifestou-se nos autos 

requerendo a extinção do feito, com arrimo no artigo 485, VIII, do Código 

de Processo Civil.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte 

autora.

Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77743 Nr: 1521-24.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dircea Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de auxílio-doença, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, 

e, ainda, das parcelas em atraso, também no valor de um salário mínimo 

mensal (vigente à época), relativas ao benefício devidas desde o 

requerimento administrativo, devidamente corrigidas monetariamente e 

acrescidas com juros.Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, 

anoto que o benefício deverá ser pago pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias a contar da sentença, sendo que após o transcurso de tal prazo 

deverá ser cessado, exceto se o autor requerer e obtiver sua 

prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei 

8.213/91.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).Em 

se tratando de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a 

correção monetária é aplicada em observância ao índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64748 Nr: 1228-88.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA LUIZ COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação para concessão de benefício previdenciário, ajuizada 

por Andréia Luiz Coelho em face do Instituto Nacional do Seguro Social.

Após a prolação de sentença, momento processual em que foram julgados 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, a parte autora 

opôs embargos de declaração.

Em síntese, a embargante aduziu que a sentença foi omissa no tocante ao 

lapso de duração do benefício de auxílio-doença concedido.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, cumpre verificar a tempestividade do recurso manejado 

pela requerente.

Veja-se, a sentença foi publicada no DJe em 26/01/2018, sendo que os 

embargos de declaração foram opostos em 02/02/2018, assim sendo, 

constata-se que a apresentação do recurso ocorreu aprazadamente.

Em prosseguimento, não é necessário fazer um esforço hercúleo para 

concluir que o pleito da embargante merece amparo, eis que, em que pese 

ter sido constatado nos autos que a autora faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, não foi estabelecido o período exato pelo qual a benesse 

deverá ser concedida.

Destarte, conheço dos presentes embargos, porquanto tempestivos, e 

JULGO-OS PROCEDENTES, para o fim de sanar a omissão contida na 

sentença posta como referência 45, fazendo-se constar da seguinte 

forma:

“Tangente ao lapso de duração do auxílio-doença, anoto que o benefício 

deverá ser pago pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da sentença, 

sendo que após o transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se 

a autora requerer e obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do 

artigo 60, §8º, da Lei 8.213/91.”

Esclarece-se que permanecem inalterados os demais comandos outrora 

exarados.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55164 Nr: 493-89.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, mostra-se perfeitamente aplicável ao caso a regra prevista 

na indigitada normativa, não havendo o que se falar em impenhorabilidade 

de valores ou quebra na ordem cronológica.Face ao exposto, 

considerando que foi expedido o respectivo alvará de liberação de 

valores, por meio do sistema eletrônico correlato, a extinção do feito é 

medida que se impõe, razão pela qual JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, e artigo 925, ambos 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81686 Nr: 3996-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI LUIZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Martins da Silva Neto 

- OAB:17974 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, para que no prazo de 

05 dias manifeste-se sobre a resposta do oficio da ref:28

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 86139 Nr: 6864-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Scurato Patrão Ribeiro, Nivaldo de Almeida 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronildes Neves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimas Andre Ribeiro - 

OAB:9.935 - MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darcy Ribeiro - OAB:4.314-A

 Aqui se tem embargos de terceiros, opostos por MARCIA SCURATO 

PATRÃO RIBEIRO e NIVALDO DE ALMEIDA RIBEIRO em face de ERONIDES 

NEVES FILHO. Ressai da exordial que os requerentes são proprietários 

dos imóveis matriculados sob o nº 11.119, 214, 5.685, 11.560 e 11.615, 

localizados na zona rural do município de São José do 

Xingu/MT.Relatou-se na peça de ingresso que os requerentes teriam 

formulado contrato de pré venda com José Osvaldo Ferreira, tendo 

ocorrido a outorga da posse do imóvel a este, contudo, diante do 
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inadimplemento do comprador, teria ocorrido o distrato das negociações, 

tendo a posse dos bens retornado aos proprietários, ora embargantes.Os 

embargantes aduziram, ainda, que foram surpreendidos com uma 

notificação extrajudicial remetida pelo embargado, por meio da qual destas. 

Sendo pedida produção de prova técnica, poderá ser apresentado 

assistente técnico, devendo ser formulados quesitos sob o risco de 

preclusão.Em caso de pretensão de produção de prova testemunhal, 

deverá ser esclarecido quais fatos serão objeto dos depoimentos, sob o 

risco de indeferimento da prova pretendida.Tem as partes o prazo de 15 

(quinze) dias úteis para manifestação, iniciando-se pela parte autora e, 

após, para a parte requerida.Em tempo, guisa frisar que eventual decurso 

de prazo sem manifestação, implicará na concordância tácita das partes 

com o julgamento antecipado da lide.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96615 Nr: 699-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ivan Cardial Hora, ROBERTO SILVA 

HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/A

 Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fática 

em relação à prisão dos custodiados, INDEFIRO os pedidos, mantendo a 

decisão que decretou as prisões preventivas.No que tange ao pedido de 

transferência do custodiado Roberto para a Comarca de Salvador/BA, 

este também deve ser indeferido, mormente ao fato de que prejudicaria 

totalmente o curso da instrução criminal, em razão da inviabilidade de 

transporte do preso para responder aos atos processuais, por conta da 

distância entre as comarcas.A realização das diligências por meio de 

Carta Precatória também não seria a melhor opção, tendo em vista que o 

cumprimento das deprecatas, mesmo em se tratando de réu preso, na 

maioria das vezes demandam muito tempo, o que poderia acarretar em 

excesso de prazo para o término da instrução.Ademais, conforme 

mencionado alhures, o denunciado cumpria pena no regime semiaberto 

naquela Comarca e, evadiu-se quando teve a oportunidade de gozar saída 

temporária, fato este que, por si só, já fundamenta a necessidade de 

manter o acusado custodiado pela conveniência desta instrução 

criminal.Aguarde-se a data da audiência já agendada.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88999 Nr: 8683-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alves da Silva, Marcos Dyone 

Ferreira Diniz, Bruno Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 julgamento do recurso preso.CUSTASIsento o réu ao pagamento de 

custas processuais, tendo em vista que Marcos Dyones Ferreira Diniz foi 

assistido por defensor dativo nomeado por este Juízo, arbitro em favor do 

advogado Tiago Ferreira de Moraes OAB/MT 22.558-O, honorários 

advocatícios no patamar de 10 URH, ônus este a ser suportado pelo 

Estado do Mato Grosso.Após o trânsito em julgado, deixo de lançar o 

nome do réu no rol dos culpados ante a revogação do artigo 393, do 

Código de Processo Penal. Expeça-se guia de execução penal definitiva e 

encaminhe-se ao juízo de execução competente. Comuniquem-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca para as anotações pertinentes, arquivando-se, em 

seguida, os presentes autos com as cautelas de estilo.Sem 

custas.Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Porto Alegre do Norte (MT), 27 de abril de 2018.Marcos André da 

SilvaJuiz Substituto

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25363 Nr: 643-93.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton de Jesus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Intimo a defesa para se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40310 Nr: 349-36.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Outo Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Menegatti, Sidinei Menegatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41002 Nr: 721-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Ludovico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Certifico que diante da nomeação INTIMO o réu na pessoa de sua 

advogada para apresentar sua defesa no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27451 Nr: 38-16.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Teixeira de Castro, Expresso 

Satélite Norte Ltda, Nobre Seguradora do Brasil S/A, representada por 

Luis Eduardo de A. Albuquerque, Francisca Rita de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, Defensoria Pública do Estado de Tocantis-TO - Núcleo 

de Colinas do Tocantins-TO - OAB:, LEDSON LUCAS MOREIRA 

NOBREGA - OAB:5530, Maria Emília Gonçalves de Rueda - 

OAB:23.748-PE

 Intimo a parte requerente para impugnar as contestações (ref.112 e 

ref.130).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33571 Nr: 530-71.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow - Agrosciences Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Objetiva Agricola LTDA, Thales Demarchi da 
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Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Luciano Martins Manzano 

Junior - OAB:8688, Luis Armando S. Maggioni - OAB:46815/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7893-B/MT, Gerson Lui - OAB:

 Intimo as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias acerca 

do laudo de ref.96

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20982 Nr: 1886-54.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44616 Nr: 1250-15.2015.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Viviane Ceccato, OAB nº 

16.964-MT, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38541 Nr: 2317-83.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LS, GSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Viviane Ceccato, OAB nº 

16.964-MT, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33755 Nr: 2486-41.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozidelia Barboza Andrade Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a certidão de fls. 24, intime-se a parte autora para manifestar no 

presente feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132710 Nr: 2344-95.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Iderlan Perim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Viviane Ceccato, OAB nº 

16.964-MT, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41172 Nr: 1687-90.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar Luz Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - OAB:16964

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Viviane Ceccato, OAB nº 

16.964-MT, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136688 Nr: 215-49.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronário Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 
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considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Viviane Ceccato, OAB nº 

16.964-MT, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135051 Nr: 1512-28.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meigue Menez Pereira, SPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primo Neto Arantes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Viviane Ceccato, OAB nº 

16.964-MT, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134035 Nr: 832-43.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divinar Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - OAB:16964

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Viviane Ceccato, OAB nº 

16.964-MT, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133670 Nr: 551-87.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Olivio Ceccatto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccato - 

OAB:16.964-MT

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Viviane Ceccato, OAB nº 

16.964-MT, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137141 Nr: 577-51.2017.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rios de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Paciente Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado ROGÉRIO CAETANO DE BRITO, 

OAB nº 16.581, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143646 Nr: 1077-83.2018.811.0017

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria Ferandes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Fogia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Todavia, útil se faz o analise do benefício da assistência judiciária 

gratuita. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova.A 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.Embora a parte autora tenha pleiteado o 

benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada 

ausência de recursos. Em contrapartida, os elementos dos autos indicam 

o contrário. Isso porque trata-se a autora de uma produtora rural, 

revelando assim uma desproporção ao deferimento a justiça gratuita em 

momento. Ora, somente em casos excepcionais deve ser deferido o 

benefício pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples pedido 

esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta de 

condições econômicas para o pagamento das custas processuais, 

conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 

2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto de renda 

e/ou outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, 

recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à 

causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem resolução 

de mérito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33552 Nr: 2280-27.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Socorro da Silva Boutique-Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:261030/SP

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Daniela Caetano de Brito, OAB nº 

9880, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa; 

registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36979 Nr: 885-29.2013.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuíno Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crispim Milhomem dos Santos, Hiran Milhomem 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo de Barros Bedran - 

OAB:24900/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antonio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37644 Nr: 1534-91.2013.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Miranda Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antonio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38904 Nr: 2642-58.2013.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Miranda Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck de Araújo Ayala 

(Procurador do Estado) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antonio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42939 Nr: 192-74.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRFdS, MCL, MVFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCF, COdN, HRd

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antonio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15117 Nr: 25-04.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderina Campos Lopes, Vitalino Campos Costa, 

Rosalina Campos Costa, Antonio Campos Costa, José Costa Campos 

Muniz, Creuzirene Campos Costa, Regina Campos Costa, Roberto da 

Costa Campos Muniz, Maria Costa Campos Muniz, Maria Raimunda Costa 

Muniz, Creudimar Costa Campos Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro da Costa Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 

Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Marcos Antonio Miranda Souza, 

OAB nº 10296, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 

(três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136143 Nr: 2275-29.2016.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivilson Abreu Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro dos Santos, Cesar Lodéia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234 e parágrafos do Código de Processo Civil/2015, 

e em atenção ao Capítulo II, seção 10 da CNCG/MT, assim como 

considerando o ofício n° 1288 do Departamento de Orientação e 
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Fiscalização (DOF), da Corregedoria-Geral de Justiça/MT, IMPULSIONO o 

feito com o fim de intimar o D. Advogado Márcio Castilho de Moraes, OAB 

nº 24.310/A, a restituir os autos em cartório, no prazo máximo de 3 (três) 

dias, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa; registro, por fim, que há ato urgente a ser cumprido nos 

referidos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141941 Nr: 108-68.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Rodriuges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

I - A Lei nº 13.043 publicada em 13 de novembro de 2014, em seu artigo 

101, alterou o Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, realizando 

mudanças consideráveis no procedimento aplicado as obrigações 

contratuais garantidas mediante alienação judiciária, as quais este Juízo 

passa a aplicar.

O artigo 3º do Decreto-Lei no 911/1969 passa a vigorar com o seguinte 

texto: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada 

a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário”.

O § 2º do artigo 2º do mesmo Decreto-lei citado no artigo supra e também 

alterado pela nova lei, preceitua que "A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

 Verifica-se de tais dispositivos que em ação de busca e apreensão de 

bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples 

vencimento do prazo para o pagamento, a concessão da medida liminar 

pressupõe a prévia notificação do devedor, que a partir de agora poderá 

ser efetuada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário, ora Fiduciante.

Porém, como o próprio §2º do artigo 2º do Decreto menciona, ainda que o 

recebimento da notificação tenha ocorrido por pessoa diversa do 

destinatário esta seria considerada como válida para fins de constituição 

em mora do devedor.

No caso dos autos, o protesto do título ficou demonstrado pelos 

documentos juntados aos autos (fls. 35/39), atingindo o seu objetivo, qual 

seja, a comprovação da mora. Portanto, plenamente válida, o que leva ao 

acolhimento da liminar postulada.

 Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar requerida.

 II - Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário.

 III - Proceda-se a restrição judicial na base de dados do Registro Nacional 

de Veículos Automotores – RENAVAM, referente ao veículo objeto da lide, 

através do Sistema RENAJUD, nos termos do §9°, art. 3° do Decreto-Lei no 

911/1969.

 IV - Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o 

bem objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a 

partir de quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do 

disposto nos §§ 1° e 2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969.

 V - Pois bem, efetivada a medida, no prazo de 05 dias após o 

cumprimento da medida de busca e apreensão, poderá o devedor 

Fiduciante purgar a mora, com o pagamento das prestações vencidas e 

inadimplidas, com os acréscimos contratuais, bem como as vincendas 

(quitando o contrato), custas processuais e honorários advocatícios que 

ora fixo em 10% sobre o valor devido atualizado da causa, para fins de 

purgação de mora (Art. 85, NCPC).

Findo o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem 

se consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário.

VI - Cite-se a parte ré, na forma requerida, para apresentação de resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá constar do mandado a advertência 

de que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” 

(NCPC, art. 344).

VII – Faça constar do mandado que o devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos sob pena de aplicação de multa diária.

VIII - Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo 

necessário, de acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código 

Processo Civil e requisitar reforço policial, arrombamento.

Atente-se a Serventia para que todas as intimações dos atos processuais 

sejam publicadas exclusivamente em nome dos procuradores, Drs. José 

Lidio Alves dos Santos (OAB/MT nº. 20853/A) e ROBERTA BEATRIZ 

NASCIMENTO (OAB/MT Nº. 20732/A), procedendo as devidas anotações 

no sistema e na capa dos autos.

Ademais, que todas as comunicações relativas ao veículo objeto da 

presente liminar, sejam realizadas em nome dos procuradores, conforme 

requerido na inicial.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133745 Nr: 612-45.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gilmar Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRCIO CASTILHO 

DE MORAES, para devolução dos autos nº 612-45.2016.811.0017, 

Protocolo 133745, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13133 Nr: 1582-94.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Vistos em correição.

Observa-se que, atendendo a determinação constante da sentença 

proferida nos Embargos à Execução em apenso (código 32886), houve a 

expedição das RPV´s, que foram acostadas a estes autos (fls. 188/191).

Verifica-se, ainda, que informado o depósito dos valores foram expedidos 

os respectivos Alvarás, que foram retirados pela advogada da parte 

autora em 05/02/2014 (fls. 195/196).

Com isso, intime-se a parte autora para que informe se houve o 

levantamento dos valores devidos e, consequentemente, satisfação da 

obrigação, voltando-me conclusos para extinção.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 07/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142159 Nr: 239-43.2018.811.0017

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Helena Pires Cecílio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eurides Ferreira, Dhiogo Falcão Pereira, 

Cesar Lodea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17880/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45535 Nr: 1764-65.2015.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Sérgio Dalbem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Dalbem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Carvalho Mendes - 

OAB:9298-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 5862 Nr: 1252-97.2006.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Pinheiro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubem Roni Bubans, Dóris Bubans, Devanir 

Luiz Hoff Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Brzezinski da 

Cunha - OAB:17.208

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, 

IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios, que fixo em 

15% sobre o valor atualizado da causa (fl. 62), nos termos do artigo 85, 

§2.º, do CPC. P.I.C.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132956 Nr: 92-85.2016.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel José Hernandes, Santo Hernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Walter Frota Filho, Helieti Seroni Frota, 

José Balduino França, Danilo Aimi, Aristide Aimi, Eusébio Ferreira Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Oliveira Rocha - 

OAB:22.140 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eusébio Ferreira Freitas - 

OAB:14.665, Rogério Fernandes da Silva - OAB:17744/GO

 Vistos, etc.

Cumpra-se a Serventia o determinado na decisão de fls. 302/323, que 

concedeu a liminar de manutenção da posse.

Assim, nos termos das determinações constantes de página 321 da 

referida decisão:

I- Expeça-se mandado proibitório;

II- Intimem-se as partes quanto a decisão de fls. 317/321;

III- Citem-se os requeridos para querendo apresentar contestação, no 

prazo de 15 dias, a contar da juntada aos autos do mandado cumprido de 

intimação da decisão liminar.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135942 Nr: 2142-84.2016.811.0017

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santo Hernandes, Miguel José Hernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Walter Frota Filho, Danilo Aimi, Eduardo 

Delanhese, Marcelo Barra Engenharia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O

 Completa o artigo 14 que as licenças que dependam de supressão de 

vegetação nativa em imóvel rural, ficarão condicionadas à validação das 

informações prestadas no CAR.Desse modo, para obtenção do 

licenciamento ambiental não se exige que a reserva legal ou o 

georrefenciamento estejam averbados na matrícula do imóvel rural, 

bastando, dentre outros documentos, o registro no CAR. E, conforme 

destacado na inicial, o imóvel rural já estaria registrado no CAR. Além 

disso, não apresentou a parte requerente qualquer documento do órgão 

ambiental com essa reivindicação como pressuposto para a concessão do 

licenciamento ambiental rural. Consequentemente, não há falar em perigo 

da demora, pois a parte autora poderá requerer o licenciamento ambiental 

e dar início a exploração do imóvel rural, ainda que o georreferenciamento 

e a reserva legal não estejam averbados na matrícula do imóvel, desde 

que possua ou promova o registro no CAR e apresente os documentos 

solicitados. Assim, não estando os fundamentos apresentados amparados 

em documentação que se permita aferir com segurança a plausibilidade do 

alegado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se 

justifica que o contraditório seja sacrificado neste momento processual. 

Razão pela qual INDEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada às fls. 

368/376. Por fim, tendo em vista o certificado pelo Oficial de Justiça (fl. 

366), desentranhem-se os mandados de citação e intimação para os seus 

devidos cumprimentos nos endereços declinados na inicial, nos termos 

dos artigos 576 e 577 do CPC. Para tanto, recolha a parte autora o valor 

das respectivas diligências. Cumpra-se.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141895 Nr: 79-18.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Abreu Luz, Zulmara Elias Quedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Deeconto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, DEFIRO a tutela antecipada requerida, determinando a 

citação do Requerido para a desocupação voluntária do imóvel 

mencionado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo 

por meio de Oficial de Justiça.Dê-se ciência do presente feito aos 

sublocatários para que, caso queiram, venham a intervir no processo na 

qualidade de assistentes (art. 59, § 2° da Lei n° 8.245/91).No mais, 

aguarde-se a realização da audiência a ser realizada no CEJUSC, nos 

termos da decisão de fls. 54/55.Intimem-se. Cumpra-se, realizando e 

expedindo o necessário.Ás providências.

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16879 Nr: 1654-13.2008.811.0017
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Rocha, Paulo Roberto Rocha-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Carmo Cândido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, Marcos Antonio Miranda Souza - OAB:10296, Thamy de 

Azambuja - OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e considerando a decisão judicial à fl. 

53, IMPULSIONO o feito com o fim de abrir vistas à D. Advogada Glória 

Ribeiro Dias São José, OAB/MT n° 20220/O, pelo prazo de 05 (cinco) dias, 

para extração de cópias.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62634 Nr: 252-90.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Vitor da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 PROCESSO/CÓD. Nº 62634

Vistos, etc.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 24/05/2018, às 10h00min.

Intimem-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião/MT, 23 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50656 Nr: 42-64.2003.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Garcia & Brito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GARCIA & BRITO LTDA, CNPJ: 

73864779000167, Inscrição Estadual: 131501232. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/05/2003.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de GARCIA & 

BRITO LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

DÉBITO FISCAL COM ESTADO DE MATO GROSSO - CDA 000411/03, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

000411/03/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/04/2003

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.512,68

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51660 Nr: 1157-08.2012.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A, Victorazzo Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUÍZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 1157-08.2012.811.0098 – ID 51660

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Sirlene de Souza Rodrigues

PARTE RÉQUERIDA: Banco Santander S/A e Victorazzo Veículos

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Victorazzo Veículos, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Brasil, 18, Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido, para que efetue o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Claudia Cristina 

Martins de Souza – Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento, 

digitei.Porto Esperidião - MT, 2 de maio de 2018.

Claudia Cristina Martins de Souza

 Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52813 Nr: 910-90.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira Rodrigues, Fransérgio 

Rojas Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, Jair Roberto Marques - OAB:MT/8.969 -B, Paula Regina 

Cardoso - OAB:15506/MT

 Homologo os pedidos de desistências das testemunhas conforme 

requerido.

Dou por encerra a instrução processual, abrindo-se vistas dos autos para 

apresentação dos memoriais finais, obedecendo a ordem e os prazos 

legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58706 Nr: 983-57.2016.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Daiane 

Cristina Freitas Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Jhones da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 Considerando a manifestação, mantenho os autos em gabinete para 

decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 59141 Nr: 1352-51.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a procuradoria não compareceu ao ato, e ainda que a 

advogada do requerente manifestou em sede de alegações derradeiras 

pela ratificação da exordial, não tendo prejuízo às partes, mantenho os 

autos em gabinete para prolatação da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58728 Nr: 1002-63.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Cavava Marcos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a procuradoria não compareceu ao ato, e ainda que a 

advogada do requerente manifestou em sede de alegações derradeiras 

pela ratificação da exordial, não tendo prejuízo às partes, mantenho os 

autos em gabinete para prolatação da sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57807 Nr: 372-07.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ANDRADE PANIZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a procuradoria não compareceu ao ato, e ainda que a 

advogada do requerente manifestou em sede de alegações derradeiras 

pela ratificação da exordial, não tendo prejuízo às partes, mantenho os 

autos em gabinete para prolatação da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 1188-96.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubneis Medeiros Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO. PROC: 973-81.2014.811.0098, ID 54543 PRAZO 20 

DIASPessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRIA MARA DA SILVA, Cpf: 

63251493191, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabidoFINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, 

atualmente em local incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

13.577,07 (Treze mil e quinhentos e setenta e sete reais e sete centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.Resumo da Inicial: Trata-se de pedido monitório pleiteando o 

pagamento do saldo devedor em conta corrente no valor de R$ 

13.577,07.Despacho/Decisão: Código 54543.Defiro o pedido formulado à 

fl. 94, razão pela qual intime-se a requerida Andria Mara da Silva por via 

editalícia com o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 256, II, do 

Código de Processo Civil, com as advertências legais.Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, cert i f ique-se e façam-me 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Porto Esperidião /MT, 16 de outubro de 

2017.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

LegalADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia 

(art. 257, IV, CPC/2015)E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Joel Soares Viana Junior, digitei.Porto Esperidião, 20 de abril de 

2018Fatima Adrielly Silva FreitasGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-91.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PIM & PIM LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. G. DE OLIVEIRA CALCADOS - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM. LILIAN BARTOLAZZI 

LAURINDO BIACNHINI Dados do processo: PROCESSO: 

1000018-91.2018.8.11.0098; ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[CHEQUE]; VALOR DA CAUSA: R$ 14.798,59; TIPO: 

Cível; RECUPERANDO: Sim/Não; URGENTE: Sim/Não; PODE CUMPRIR FORA 

DO EXPEDIENTE: Sim/Não. Partes do processo: PARTES AUTORA: 

REQUERENTE: PIM & PIM LTDA - ME ; PARTE RÉ: REQUERIDO: S. G. DE 

OLIVEIRA CALCADOS - EPP Pessoa(s) a ser(em) Intimada Nome: PIM & 

PIM LTDA - ME Endereço: Rua Ana Nery, 664, 2 andar, JARDIM TROPICAL, 

OURO PRETO DO OESTE - RO - CEP: 76920-000 ; FINALIDADE(S): 

Intimação de Vossa Senhoria na qualidade de Advogado da Parte 

Requerente para comparecer à audiência de conciliação conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará 

na Sala de Audiências do Fórum de PORTO ESPERIDIÃO - J.E em 

04/06/2018 às 09:00 horas. PORTO ESPERIDIÃO, 2 de maio de 2018. 

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, CENTRO, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 32251584

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-66.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Expedido por ordem do(a) MM. JUIZ DE DIREITO DE DIREITO JEAN GARCIA 

DE FREITAS BEZERRA Dados do processo: Processo: 
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8010005-66.2017.8.11.0098; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FABRICIO BATISTA DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: FABRICIO BATISTA DA SILVA Endereço: Rua 

FELICIANO P MIRANDA, 255, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 ; 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: Avenida Engenheiro Luiz 

Carlos Berrini, 1376, Cidade Moções, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

FINALIDADE: iNTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de Advogado 

da parte requerente , para comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 04 de junho de 2018, às 90:15 horas, na sede do 

Juizado Especial, no endereço ao final indicado. PORTO ESPERIDIÃO, 2 de 

maio de 2018. ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA CORREIA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: AVENIDA JUSCELINO KUBISTCHEK, 49, 

CENTRO, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 - TELEFONE: (65) 

32251584

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45392 Nr: 207-80.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 793,00 (setecentos e 

noventa e três reais) no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 1.207 

da CNGC/MT, mediante Guia a ser retirada no site do Tribunal de Justiça, 

no link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme 

certidão de referência 46, juntada em 24/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 39111 Nr: 1391-42.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliene Rocha de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55773 Nr: 1395-74.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MARIA AUGUSTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55576 Nr: 1316-95.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ALVES FERREIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 1273-61.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEYLA SANTOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55404 Nr: 1248-48.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE FATIMA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55041 Nr: 1111-66.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL TEODORO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52530 Nr: 3712-79.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orvaldo Conterno Henriques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52527 Nr: 3711-94.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Ferreira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52523 Nr: 3708-42.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVA MOREIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52328 Nr: 3637-40.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51877 Nr: 3411-35.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Gomes da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 3265-91.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Suely Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50609 Nr: 2833-72.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmira de Fátima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50248 Nr: 2709-89.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREINA ALVES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50086 Nr: 2661-33.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBERVALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49819 Nr: 2492-46.2017.811.0079
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzivam dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49691 Nr: 2432-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA DA PAZ FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48207 Nr: 1735-52.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzivam dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguridade Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47898 Nr: 1559-73.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noely gonçalves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44339 Nr: 1940-18.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, Rafael Ferreira da Silva - OAB:GO 43.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A

 Nos termos do Provimento 56/07, impulsiono o presente feito para que a 

parte agravada, querendo, apresente a CONTRAMINUTA, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42585 Nr: 1155-56.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO 

HENRIQUE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - 

OAB:18969

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono do acusado PAULO 

HENRIQUE SOUZA para que apresente/regularize a PROCURAÇÃO AD 

JUDICIA nos autos, bem como apresente DEFESA PRÉIVA, no prazo legal, 

uma vez que o acusado fora citado em fls. 155, indicando-o seu defensor

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43201 Nr: 1415-36.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kamilla Karen dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para a parte autora manifestar acerca de 

peitção de fls. 17, no prazo de 10 dez dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 39852 Nr: 89-41.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Serra Nova Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 39457 Nr: 1548-15.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecília Louza de Almeida, Rufino José de 

Almeida, ANTONIO ALVES DE ALMEIDA, Maria das Merces Souza 

Cavalcante, Jesuíno Alves de Almeida, Roberto Alves de Almeida, Maria 

Aparecida Alves Soares, Manoel Silva Soares, Luciana Alves Almeida, 

Geraldo Alves de Almeida, Donizete Alves de Almeida, Rita Helena Alves 

de Almeida, Maria de Lourdes Alves Pinto, Carlos Timo Neto, Raimundo 

Correa Soares, Espólio de Olegário Alves de Almeida, Luzia Alves de 

Almeida Soares, Maria Helena de Almeida, João Alves de Almeida, Marcio 

Alves de Almeida, Regiane Diniz Espinosa de Almeida, Aparecido Alves de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para que a patrona da parte autora manifeste 

acerca da documentação de SRI Imóveis acostada aos autos, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 37834 Nr: 782-59.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Abreu de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: procuradoria - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45188 Nr: 75-23.2017.811.0079

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPdRC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340 /2006, observados os 

requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser 

pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento 

de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, 

presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o 

suposto agressor.

Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de 

CAUTELAR CÍVEL SATISFATIVA, não se exigindo instrumentalidade a 

outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca 

necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. "O fim das 

medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a 

continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 

necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam 

processos, mas pessoas" (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na 

justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).

Assim, considerando-se o decurso do prazo entre a concessão da 

medida e o dia de hoje, vislumbra-se a incidência da extinção do direito 

potestativo, em razão da caducidade.

Diante do exposto, EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, II, do CPC, sem prejuízo de novo requerimento da 

vítima, hipótese em que os autos serão desarquivados para posterior 

prosseguimento.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 33368 Nr: 174-95.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFM, LFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍSA SANCHEZ MONTEIRO 

FIORAVANTI DIAS - OAB:OAB/MS 17.082

 Impulsiono o presente feito para intimar o patrono da parte requerida da 

realização de de coleta de material genético, para comparecerem no dia 04 

de maio de 2018, às 08h00 (MT), no Laboratório Central, sito na rua São 

Paulo, 240, proximo ao hospital municipal Ribeirão Cascalheira - MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38468 Nr: 1129-92.2015.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURO FERREIRA DE PAULA, ELIANA FERREIRA DIAS 

DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORREZAN 

MASSEROTTO - OAB:147097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos do provimento 56/07 impulsiono para o patrono da parte 

autora manifestar acerca da certidão ref. 26, no prazo de 10 dias

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41235 Nr: 1519-12.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Maria Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31585 Nr: 38-19.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wenderley Toro Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, 

Rodolfo Marconi Amaral - OAB:21464, Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 ...DEFIRO o substabelecimento de patrono do autor nos autos (fls. 365), 

devendo ser substituído o nome do atual procurador concernente ao 

sistema Apolo, qual deverá constar os patronos DR. LAUDISON MORAES 

COELHO, OAB/MT 19.353, DR DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA, 

OAB/MT 20.694 e DR. RODOLFO MARCONI AMARAL, OAB/MT 21.464, no 

qual deverá ser dada vistas dos autos para manifestação acerca do 

depósito realizado às fls. 364, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na oportunidade, DEFIRO o substabelecimento do patrono do requerido 

(fls. 368/369), qual deverá constar DR. WILSON SALES BELCHIOR, 

OAB/MT 21150-A, dando-se vistas dos autos para pugnar o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30284 Nr: 119-02.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erci de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo n.º 119-02.2012.811.0052 – Código: 30284

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que à ref. 58, o Dr. André C. Paiva foi 

nomeado como defensor dativo. Entretanto, aportou petitório do d. 

causídico, requerendo a revogação da nomeação, renunciando ao múnus 
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público que lhe foi incumbido, por motivos de “foro íntimo” (ref. 75).

É o relato do necessário.

Diante do exposto, revogo a nomeação lançada, pelo que NOMEIO como 

defensor dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, 

para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 

da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev. 2018, considerando que é 

dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem 

dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento da pena 

constante na tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido 

e a complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico com URGÊNCIA para, em caso de aceitação 

do múnus, representar os interesses do réu, se manifestando nos termos 

do ITEM 2, DA REF. 58.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44344 Nr: 1016-54.2017.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda de Oliveira Rodrigues, Antonio Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilda Neves de Moraes, Altamiro José de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a guia juntada na ref. 37, foi recolhida como custas 

judiciais e não como diligência, razão pela qual, procedo com a intimação 

do autor para proceder com o recolhimento da guia referente à diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, sendo certo que o 

valor recolhido erroneamente, deverá ser reembolsado ao autor, mediante 

determinação judicial, conforme orientação do Funajuris.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38584 Nr: 163-79.2016.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Rodrigues Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Patriota de Holanda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ...Após, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 3669 Nr: 214-47.2003.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sivirino Ferreira Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosiane Márcia de Oliveira Cintra, Giuliano 

Fábio Cintra dos Santos, Katherinne Aparecida Cintra dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Mamedes - 

OAB:4243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Atila Silva Gattass - 

OAB:2308/MT

 Vistos em correição.

A Secretaria para proceder com a juntada do AR.

Caso reste infrutífera, à autora para pugnar o que de direito em 15 

(quinze) dias.

Transcorrendo o prazo in albis, INTIME-SE a requerente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Por fim, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38242 Nr: 1246-67.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Pereira Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lo-Ruama Priscila da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39435 Nr: 552-64.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalvina de Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Jose de Souza Chave, Madalena 

Araújo Ragi, Narcisa de Souza Castro, Vicente de Souza Araújo, Alfredo 

Donizete de Souza, Jose de Souza Araújo, Antônio de Souza Araújo, 

Orival Antonio de Souza, Antonio Rodrigues de Souza, Laide Rodrigues de 

Souza, Lindalva Rodrigues de Souza de Lima, Mariana Tolentino de Araújo, 

Sebastião de Souza Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora, pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal, acerca do prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40429 Nr: 1035-94.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo de Souza Aleixo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora, pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41196 Nr: 1495-81.2016.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47987 Nr: 2931-41.2017.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Eliziário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Na toada do parecer ministerial à ref. 9, DETERMINO, que o requerente 

junte aos autos cópia da certidão de nascimento, certidões cíveis e 

criminais expedidas pelas Justiças Federal, Estadual e Trabalhista, além de 

certidões de todos os Cartórios de Protestos desta Comarca.

 Na mesma oportunidade OFICIE-SE o Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais de Rio Branco/MT, requisitando o envio de cópia do assento de 

casamento do requerente Valdir Eliziário e Francisca Alves da Silva, e por 

fim, OFICIE-SE o Cartório de Registro de Pessoas Naturais de Barra de São 

Francisco/ES e de Novo Horizonte/ES, requisitando cópia do assento de 

nascimento do Requerente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31648 Nr: 107-51.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Pereira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10614 Nr: 1146-59.2008.811.0052

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilene Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

- 8.922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14205 Nr: 867-68.2011.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG-Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Gonçalves de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:242085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44705 Nr: 1212-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JÚNIOR - OAB:

 Edital de Citação ME097

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1212-24.2017.811.0052 - 44705

ESPÉCIE: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: Elizabete Novais da Silva

PARTE RÉ: Edivan Oliveira de Santana

CITANDO(A, S): Requerido(a): Edivan Oliveira de Santana, Cpf: 

00636732150, Rg: 667.316-1 SDS PE Filiação: Edlene Oliveira de Santana, 

data de nascimento: 15/04/1985, brasileiro(a), natural de Maragogi-AL, 

casado(a), serviços gerais, Endereço: Jbs, Br 123

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/06/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Elizabete Novais da Silva vem propor Ação de 

Guarda com Pedido de Tutela Provisória de Urgência em desfavor de 

Edivan Oliveira de Santana. A filha da requerente e o requerido foram 

casados, mas já estavam separados de fato há mais de 6 (seis) anos, 

advindo desta relação os filhos comuns DEYWINSON DANIEL NOVAIS 

(21/04/2006) e EVELLYN NOVAIS DE SANTANA (14/05/2011). Após a 

separação a guarda era exercida pela genitora dos menores com a ajuda 

da requerente, vez que desde os primeiros meses de vida que os mesmos 

são cuidados pela avó. Ocorre que em 14 de julho de 2016, a sra. 

Geicilene Novais da Silva Santana, genitora dos menores, faleceu, tendo a 

avó materna assumido toda a responsabilidade pelos netos, já que o pai, 

ora requerido, nunca veio visita-los nem, ao menos, ajuda financeiramente 

os filhos. Logo, a Autora, todos os dias, depreende esforços para zelar 

pelas crianças, prestando todo amparo material e afetivo necessário ao 

desenvolvimento pleno dos infantes. Diante de tais fatos, faz-se 

necessário deferir a guarda provisória dos menores em tela em favor da 

Requerente, para que possa representá-los civilmente, até o final 

julgamento procedente da presente demanda, para que seja deferida a 

guarda definitiva em favor da avó materna. No presente caso, trata-se de 

guarda buscada pela avó dos menores, sendo o vínculo de parentesco 

comprovada pela certidão de nascimento em anexo. Além da preferência 

legal existente em razão do parentesco, a guarda para a Requerente é a 

medida que a medida que atende ao melhor interesse da criança e do 

adolescente. Isto porque, a avó já detém a guarda de fato dos menores e 

dispende todos os cuidados físicos e psicológicos, além de prover o seu 

sustento. Ademais a Autora não apresenta nenhum desequilíbrio de ordem 

emocional ou social que obste o pleno e normal desenvolvimento das 

crianças, que precisa de um lar estável e a Requerente, na qualidade de 

avó, possui condições de proporcionar todo o cuidado, carinho, conforto e 

afeição que os menores necessitam para se desenvolver com dignidade e 

equilíbrio.

DESPACHO: “Vistos em correição. Da análise dos autos, constata-se que 

o estudo psicossocial determinado à ref. 4, não foi realizado, assim 

DETERMINO: 1- A realização de estudo psicossocial na residência das 

partes, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, com o fito de aferir se 

ostentam condições ao exercício da guarda perseguida, bem como 

apontar qual a modalidade de guarda recomendada ao caso desenhado 

nos autos. 2- CITE-SE o Requerido por edital com prazo de 20 (vinte) dias, 

quanto aos termos da ação e, para querendo, contestá-la no prazo de 15 

(quinze) dias, fazendo-se constar do edital as advertências legais de que 

não contestada à ação presumir-se-ão aceitos os fatos alegados pela 

Autora (artigo 344 e 307 do CPC). 3- Decorrido o prazo e não havendo 

contestação, o que deve ser certificado, fica desde já decretada à revelia 

do Requerido e nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, e verificando que o expediente da Defensoria Pública desta comarca 
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encontra-se suspenso de acordo com a Portaria n.779/2017, NOMEIO 

como defensor dativo o advogado CARLOS ROBERTO DOS SANTOS 

JÚNIOR OAB/MT 21.786/0, arbitrando-lhe honorários advocatícios por 

analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, no importe de 02 (um) URH’s, ou seja, R$ 1.793,00 (mil setecentos e 

noventa e três reais), para atuar até o final do feito. 4- INTIME-SE o douto 

causídico, a se manifestar, em caso de aceitação do múnus e representar 

os interesses da parte requerida. 5- Após manifestação do Curador, e 

juntado o Laudo do Psicossocial, DÊ-SE vista ao representante do 

Ministério Público e CONCLUSOS para deliberação. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Eu, Sócrates Jalves de Laet, digitei.

 Rio Branco - MT, 26 de abril de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41908 Nr: 1945-24.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1945-24.2016.811.0052 - 41908

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉ: Roney Souza Rodrigues

CITANDO(A, S): Réu(s): Roney Souza Rodrigues, RG: MG-16552151, 

Filiação: José Carlos Rodrigues e Geni das Graças Aquino, data de 

nascimento: 01/02/1989, brasileiro(a), natural de Cuiabá/MT, solteiro(a), 

servente de pedreiro, Endereço: Rua Alagoas, 265, Bairro: Vila Maria, 

Cidade: Rio Branco-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/08/2017

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, para 

responder, por escrito, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação.

RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso vem 

oferecer denúncia em desfavor de Roney Souza Rodrigues, como incurso 

nas sanções penais do artigo 147 (por duas vezes) c/c artigo 69, ambos 

do Código Penal c/c artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006.

DESPACHO: "Vistos em correição. Defiro “in totum” a cota Ministerial de 

ref. 17, pelo que DETERMINO a CITAÇÃO POR EDITAL do acusado RONEY 

SOUZA RODRIGUES, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

361 do Código de Processo Penal, considerando que houve várias 

tentativas de citação (fls. 41/43 – ref. 11), sem sucesso. Transcorrido “in 

albis” o prazo, dê-se VISTA ao Ministério Público para pugnar o que 

entender de direito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.”

Eu, Sócrates Jalves de Laet, digitei.

 Rio Branco - MT, 27 de abril de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5711 Nr: 158-43.2005.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdelice Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47314 Nr: 2609-21.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leone Dutra de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Oliveira de Souza, André Oliveira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Designo audiência de JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA para o dia 08 DE MAIO DE 

2018, ÀS 15h:30min., no propósito de a parte demandante demonstrar 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Quanto à prova 

testemunhal, ante a alegada urgência e designação de solenidade para 

data próxima, impossibilitado o cumprimento do art. 450, CPC, de modo que 

DETERMINO que a parte autora, caso queira a produção de tal prova, 

promova o comparecimento independente de intimação. CITE-SE a parte 

demandada e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecimento à audiência 

de justificação, cientificando-as de que O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 

para contestar a ação contar-se-á da data da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, em caso de não se obter autocomposição (art. 344 do 

CPC), a ser designada após realização da audiência de justificação prévia.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27141 Nr: 235-05.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Cláudio Nascimento - 

OAB:OAB/MT 5.475, Maristela F.Morizzo Nascimento - 

OAB:OAB/MT5408, Melissa F. Praeiro - OAB:13582, Tamiris Cruz 

Poit - OAB:14659

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos e intimo o perito (Rosandro de Moura Andrade) , a 

devolver os autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 § 2º do Novo CPC, 

em conformidade com a CNGC/MT - item 2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80048 Nr: 531-80.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEILDO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TENDO em vista que a parte requerida apresentou contetação em tempo 

hábil, nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, 
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impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora a 

impugnar querendo a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81107 Nr: 1122-42.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maritza Francisca Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Monreal Rosado - 

OAB:2883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 

e 320 do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, causa de 

aplicação do art. 330 do mesmo Codex, razão pela qual recebo a petição 

inicial.

DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, uma vez que preenchidos os 

requisitos legais.

Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada pelo senhor Conciliador. Frustrada a autocomposição, 

abrir-se-á o prazo para apresentação de contestação.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80766 Nr: 935-34.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DO 

CARMO - OAB:31267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Cite-se a Fazenda Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias oponha 

embargos (art. 910, do CPC).

Opostos embargos pelo ente público, intime-se a parte Exequente para 

que apresente resposta no prazo legal.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80772 Nr: 940-56.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário José de Souza Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80792 Nr: 952-70.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Cantão Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80104 Nr: 569-92.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DACIO RAIMlLSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.
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O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80080 Nr: 551-71.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Crédito de Livre Admissão de Assoc. Centro 

Norte - Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÁCIO RAIMILSON DA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

Citem-se o(s) executado(s) para que, no prazo de três (03) dias, 

efetue(m) o pagamento da dívida, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que em relação a esses fixo em dez por 

cento (10%) sobre o valor da causa.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 

ser expedido em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação e a segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e 

depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.

Citados o(s) executado(s), o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Para o cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o 

disposto no art. 212, do CPC.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80351 Nr: 699-82.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MAURICIO CORREA, BENEDITA MARIA DA 

SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção dos 

proventos decorrentes da aposentaria por idade rural.

A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição do artigo 

300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais sejam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não resta 

evidenciada, uma vez que os parcos elementos probatórios coligidos aos 

autos não permitem, com razoável grau de verossimilhança, supor que ao 

final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora.

Ademais, impende destacar que a decisão da autarquia previdenciária tem 

natureza jurídica de ato administrativo, razão pela qual reveste-se dos 

atributos da presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, 

competindo assim à parte prejudicada, demonstrar cabalmente a 

existência de qualquer vício capaz de infirmá-lo, o que não é a hipótese 

dos autos.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o 

pedido de antecipação da tutela, o que faço com arrimo no art. 300 do 

CPC.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 1268-83.2018.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogner José Carbulone Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos verifico que a parte requerente não 

promoveu o recolhimento das custas e, não sendo o caso de concessão 

da gratuidade, uma vez que o evento tem fins lucartivos, inclusive com a 

cobrança de ingressos, DETERMINO a emenda da petição no prazo de 15 

(quinze) dias, para fim de comprovar-se o recolhimento das custas e 

emolumentos atinentes ao processo, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78760 Nr: 4406-92.2017.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceffas Soares da Silva , Espolio de Elza Bondespacho 

Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEFFAS SOARES DA SILVA - 

OAB:4996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, e 

não sendo hipótese de aplicação do art. 330 do CPC, recebo a petição 

inicial.

DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, uma vez que presentes os 

requisitos legais.

Cuidando-se de procedimento de jurisdição voluntária, cujo rito segue as 

disposições dos artigos 719 e seguintes do CPC, determina a intimação 

das Fazendas Públicas Federais, Estaduais e Municipais para que 

informem eventual existência de débitos tributários relacionados à pesosa 

jurídica cuja extinção se requer.

Com as manifestações supra, venham-me os autos conclusos para 
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decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80021 Nr: 513-59.2018.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais dos artigos 319 e 320 do 

CPC, e não sendo hipótese se aplicação do art. 330 do mesmo Codex, 

recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida para que compareça à audiência de conciliação 

a ser designada.

Frustrada a conciliação, abrir-se-á prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação da contestação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79885 Nr: 444-27.2018.811.0032

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVDS(D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, recebo a petição inicial por preencher os requisitos dos 

artigos 319 e 320, não sendo o caso de aplicação do art. 330 do mesmo 

Codex, razão pela qual recebo a petição inicial.

Desde já DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, por restarem 

preenchidos os requisitos legais.

Intimem-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal para que 

informem eventual existência de débitos fiscais em nome do autor da 

herança.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81278 Nr: 1246-25.2018.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS, BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, estando presentes todos os requisitos necessários à 

concessão do pleito liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, 

DEFIRO A LIMINAR requerida pra fim de determinar a expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. 

Advirta-se ao Oficial de Justiça da necessidade de apreensão dos 

documentos de porte obrigatório e de transferência do bem objeto de 

apreensão.Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida indicada, acrescida de custas 

processuais e honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 

(quinze) dias, sob pena de revelia.Advirta-se que não havendo o 

pagamento integral do débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a 

propriedade em favor da parte autora.Por sua vez, para efeito de 

pagamento da dívida pendente no prazo legal, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor total do débito.Nomeio como 

depositário do bem a ser apreendido a parte autora na pessoa de um de 

seu(s) representante (s), conforme exposto na exordial.Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Rosário Oeste-MT. 02 de maio de 2018Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81266 Nr: 1237-63.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SALETE TEREZINHA MACALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 e seguintes do CPC.

 Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção dos 

proventos decorrentes da aposentaria por idade rural.

Pois bem. A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição 

do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais 

sejam a probabilidade do direito e a perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não 

resta evidenciada, uma vez que os poucos elementos probatórios 

coligidos aos autos não permitem, com razoável grau de verossimilhança, 

supor que ao final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, 

razão pela qual INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79854 Nr: 420-96.2018.811.0032

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS(D

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, recebo a petição inicial por preencher os requisitos dos 

artigos 319 e 320, não sendo o caso de aplicação do art. 330, do mesmo 

Codex, razão pela qual recebo a petição inicial.

Desde já DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, por restarem 

preenchidos os requisitos legais.

Intimem-se as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal para que 

informem eventual existência de débitos fiscais em nome do autor da 

herança.

Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78848 Nr: 4444-07.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS, ISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZYE MARIA JOSE CONCEIÇÃO 

MARTINS DO NASCIMENTO - OAB:13746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, verifico que a petição inicial preenche os requisitos legais dos 

atigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese de 

aplicação do disposto no art. 330, do mesmo Codex, razão pela qual 

recebo a petição inicial.

Ademais, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça por restarem 

preenchidos os requitos legais.

Citem-se as partes requeridas para que compareçam à audiência de 

conciliação a ser designada pelo Conciliador da Vara.

Promova-se o apensamento destes autos ao processo principal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81171 Nr: 1158-84.2018.811.0032

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Garbin, Marlene de Arruda Garbin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DEFIRO 

PARCIALMENTE os pedidos formulados para fim de CONCEDER A TUTELA 

ANTECIPADA tão somente para fim de DETERMINAR o despejo da parte 

requerida dos imóveis em questão, no prazo de 15 (quinze) dias, o que 

faço com fundamento no art. 300 do CPC, ficando desde já autorizado o 

oficial de justiça a requisitar apoio da polícia para cumprimento da ordem, 

em caso de descumprimento do prazo acima assinalado. Saliento que, 

conforme autoriza o parágrafo único do art. 32 do DECRETO 59.566, 

poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o 

conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de 

despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos 

devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do 

arrendador, os quais fixo desde já em 10% do valor atribuído à 

causa.Cite-se a parte requerida para comparecer à audiência de 

c o n c i l i a ç ã o  a  s e r  d e s i g n a d a  c o n f o r m e  p a u t a  d a 

conciliadora.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 02 de maiode 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64897 Nr: 443-13.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal de Guaíra-PR.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamollar Solene Oliveira Angelim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando dar efetividade ao 

provimento jurisdicional, acolho as razões invocadas pelo Ministério 

Público para fim de conceder à ré o direito de efetuar o pagamento da 

multa impigida em 36 (trinta e seis) parcelas iguais e sucessivas, 

iniciando-se o prazo para início do pagamento 10 (dez) dias após o 

cumrpmento do mandado de intimação desta decisão.

Frustrado o pagamento, expeça-se certidão circunstanciada para 

posterior remessa à Fazenda Pública para providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81054 Nr: 1099-96.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente exordial.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora pugna pela concessão de 

liminar para fim de conceder provisoriamente o direito à percepção dos 

proventos decorrentes da aposentaria por idade rural.

Pois bem. A concessão de tutela antecipada de urgência, por disposição 

do artigo 300 do CPC, requer a existência de dois pressupostos, quais 

sejam a probabilidade do direito e a perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. No caso dos autos, porém, a probabilidade do direito não 

resta evidenciada, uma vez que os poucos elementos probatórios 

coligidos aos autos não permitem, com razoável grau de verossimilhança, 

supor que ao final do processo a parte autora sagrar-se-á vencedora, 

razão pela qual INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

CITE-SE o Requerido para que integre a lide e conteste a ação no prazo 

legal.

Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se a autora para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81049 Nr: 1094-74.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Macilene da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Oliveira Amador - 

OAB:13423-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente a peça inaugural verifico que parte autora não 

promoveu recolhimento das custas processuais nem tampouco requereu o 

benefício da justiça gratuidade, de modo que, com tal constatação, 

entendo ser o caso de DETERMINAR a emenda da peça prefacial.

Com isto, intime-se a parte autora para que emende a petição inicial no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento consequente extinção do 

feito sem resolução do mérito.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56986 Nr: 1359-18.2014.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOUZA BORGES - 

OAB:13186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, o que 

faço com arrimo no art. 924, II do CPC.CONDENO a parte embargada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, no entanto, haja vista 

ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no 

art. 98 e seguintes do NCPC.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Intimem-se as partes.Às providências.Cumpridas, 

arquive-se.Rosário Oeste/MT, 03 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67004 Nr: 1261-62.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito João da Silva, Rosana Simões de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes e, 

por consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Custas conforme art. 90, § 2º do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72929 Nr: 1350-51.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 SENTENÇA

Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e EUNICE DE OLIVEIRA BASTOS – com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

INDEFIRO o pedido de suspensão do processo porquanto a homologação 

do acordo impõe extinção do processo com resolução do mérito. Em caso 

de descumprimento do acordo entabulado, a parte prejudicada terá em seu 

favor a prerrogativa de valer-se do cumprimento de sentença.

Custas conforme pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se, com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 02 de maio de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62946 Nr: 1773-79.2015.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni Local S/A - Crédito e Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELICIANE BISPO DE GUSMAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO a busca pelo sistema 

RENAJUD, com a finalidade de averiguar a existência de veículos 

automotores em nome da parte executada, o qual deverá ser feito pela 

secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, devendo 

ser, de logo, expedido mandado de penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente ação, bem como a intimação do 

requerente para querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

DETERMINO ainda o desentranhamento do mando de busca e apreensão 

para nova tentativa de cumprimento.

Não logrando êxito em localizar bens passíveis de bloqueio, determino, 

desde já, a intimação da parte executada para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de cometimento de ato 

atentatório à dignidade de justiça (inciso V, art.774, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67937 Nr: 1752-69.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Umbelina Martins Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:OAB/MT 10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA pleiteada para fim de DETERMINAR que a parte 

requerida suspenda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as 

cobranças atinentes aos contratos mencionados na peça inaugural, o que 

faço com fundamento no art. 300 do CPC.Intime-se a parte requerida para 

que no prazo de 5 (cinco) dias exiba os contratos acima aludidos em sua 

versão original, nos termos do art. 396 do CPC.Designe-se audiência de 

conciliação.Frustrada a conciliação, a parte requerida terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação da contestação, a contar na forma do 

art. 335, I do CPC.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 02 de maio de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67580 Nr: 1563-91.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceo José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, CONCEDO 

A TUTELA ANTECIPADA pleiteada para fim de DETERMINAR que a parte 

requerida suspenda, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as 

cobranças atinentes aos contratos mencionados na peça inaugural, o que 

faço com fundamento no art. 300 do CPC.Intime-se a parte requerida para 

que no prazo de 5 (cinco) dias exiba os contratos acima aludidos em sua 

versão original, nor termos do art. 396 do CPC.Designe-se audiência de 

conciliação.Frustrada a conciliação, a parte requerida terá o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação da contestação, a contar na forma do 
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art. 335, I do CPC.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 02 de maio de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-53.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 07 de AGOSTO de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-38.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 07 de AGOSTO de 2018, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85121 Nr: 399-57.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO 

ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO

CERTIFICO que, no dia 26/04/2018, o(a) advogado(a) da Parte Autora, 

Doutor(a) RONY DE ABREU MUNHOZ, OAB/MATO GROSSO nº. 11972, foi 

intimado (a) do inteiro teor da decisão proferida à(s) fl(s). REF4 nos autos 

acima descritos.

 Santo Antonio do Leverger, 02 de maio de 2018

Alberto Dias de Araújo Cavalcante Aut. Portaria nº 02/2017-VU / Analista 

Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85604 Nr: 639-46.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POWER TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alberto Marcondes Junior 

- OAB: 145.135/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85121 Nr: 399-57.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE VEREADORES DE SANTO 

ANTÔNIO DE LEVERGER/MT, MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE 

LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação declaratória aforada por Valdir Pereira Castro Filho.

Sustenta, em síntese, a parte requerente, a nulidade de ato administrativo 

promovido pela Câmara Municipal de Santo Antônio de Leverger, pois que 

não seguido o rito procedimental previsto, bem assim não lhe fora ofertada 

a ampla defesa e contraditório prévio.

Com lastro nestas premissas, postula o requerente pela concessão de 

liminar para suspender a validade do Decreto Legislativo 048/2017, que 

aprova parecer contrário do TCE/MT, acerca das contas anuais de 2015.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

Pois bem. In casu, num juízo preliminar de cognição sumária, não é 

possível aferir a verossimilhança das alegações aventadas pelo 

requerido.

Com efeito, apesar da possibilidade da obtenção de êxito nestes 

embargos, mister a comprovação dos fatos articulados na prefacial, 

através de atividade cognitiva plena, ou, ao menos, após a resposta dos 

embargados, com lastro nos princípios da ampla defesa e do contraditório 

(CF, art. 5º, LV).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido liminar 

aventado pela parte requerente.

No mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar a defesa que 

entender cabível, pena de revelia.

Tendo em conta a escassez de funcionários, bem assim a invencível 

carga de trabalho, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO/OFÍCIO.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-47.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL AUGUSTO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010465-62.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAEL AUGUSTO GOMES DA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-74.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JONE MARCOS DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de abril de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000389-64.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000387-94.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON RAPHAEL KLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000009-41.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DO NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-36.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE MACIEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-49.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000125-47.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODSON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-61.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RENAN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-63.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 
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Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000455-44.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MILTES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000598-33.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DANIVA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000126-32.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RODSON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-83.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-10.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOURENCO DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-72.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY CRISTINA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-98.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA ROBERTA DA SILVA CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-88.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SANTANA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000749-96.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-06.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-41.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-73.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADENAIR RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010612-88.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEN PEREIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-92.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOURENCO DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000083-95.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-52.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-36.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIS DA COSTA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000770-38.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO TESTE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALMIR ANTONIO BARROSO OAB - SP241317 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Processo: 

1000770-38.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 5.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SALATIEL DE LIRA MATTOS Parte Ré: REQUERIDO: PRO TESTE 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da existência de questões preliminares, 

passa-se à sua análise. Os pedidos iniciais procedem, seja em virtude da 

revelia da parte requerida ou do próprio mérito da causa. Deveras, como 

não compareceu à audiência inicial, deve sofrer os ônus de sua inação 

(Lei n.º 9099/95, art. 20). Ainda que assim não fosse, a requerida não 

conseguiu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 373, II). Outrossim, não se 

pode olvidar que caberia à parte requerida a comprovação do eventual 

negócio jurídico encetado entre o requerente e o terceiro, tal como aludido 

em sua defesa, à luz do art. 6º, VIII, do CDC. Deveras, a requerida deveria 

trazer aos autos a comprovação do contrato entabulado, pois que deve 

ter ficado com uma cópia. Sob este enfoque, passar-se-á ao entendimento 
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de que, efetivamente, não havia causa hábil a ensejar os descontos 

reclamados pelo requerente, já que a requerida nada comprovou em 

sentido contrário. Destarte, o pedido atinente à condenação em danos 

materiais procede. O requerente comprou os descontos efetuados em sua 

conta bancárias, os quais, reitere-se, não havia causa ensejadora. Os 

extratos trazidos aos autos dão conta dos descontos indevidos, 

carreando a procedência vindicada na prefacial. Os danos materiais 

importam em R$ 200,00 (duzentos reais). Também procede o pedido 

condenatório de danos morais. Com efeito, a jurisprudência já sedimentou 

o entendimento segundo o qual, a falha na prestação dos serviços 

acarreta a indenização imaterial. Neste sentido: TJ/MT, RI 2558/2012, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 21/05/2013, 

Publicado no DJE 18/06/2013. Ementa: “RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO 

DE CONSUMO - DÉBITOS DESCONHECIDOS EM CONTA CORRENTE - 

EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

- DESCONTOS INDEVIDOS - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

DO EMPRÉSTIMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MATERIAL E 

MORAL CONFIGURADOS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO 

QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a 

contraprestação, no caso, a disponibilização do empréstimo e a realização 

de operações bancárias. Imposição da regra da inversão do ônus da 

prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a 

contratação do empréstimo e as operações descontadas em conta. Não 

havendo comprovação, os descontos e os empréstimos são indevidos e, 

portanto, gera dano moral in re ipsa. Restando comprovada a falha na 

prestação dos serviços pelo Recorrente, mediante descontos indevidos e 

a realização de empréstimos não contratado, resta configurado o dano 

material e moral decorrente de falha. Redução do quantum indenizatório 

para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (grifos 

nossos). Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil 

reais) com intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não 

gerem enriquecimento sem causa. Isto porque, a requerida, quando soube 

da falha na prestação de seus serviços, tratou de realizar todos os atos 

que cabiam para sanear a situação da parte requerente. DISPOSITIVO. Isto 

posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos por SALATIEL DE LIRA MATTOS, para: (i) condenar a 

requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 200,00 (duzentos 

reais), a título de danos materiais; e, (ii) condenar a requerida a pagar à 

parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, que devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e 

incidir juros de um por cento desde a data da prolação desta sentença. 

Julgo extinto este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude 

do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 13 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-51.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE SANTANA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-50.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KELEN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000746-44.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000748-14.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-09.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE TAMAMUTO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-83.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DA SILVA BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-80.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FRANCISCO DE CARVALHO PLACIDO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000950-88.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DA CRUZ MONTEIRO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010540-04.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010547-93.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE LIMA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-75.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ZEFERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-71.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-45.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CRISTIAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010413-66.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD ATACADISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-19.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIUS DELBONI DE ANDRADE OAB - MT0012573A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-51.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORD ATACADISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)
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Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010554-85.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIA TEREZA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-89.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KAROLINE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-98.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000548-07.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA FONTOURA ROSA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-81.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SANTOS DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-07.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEOZENIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-40.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO OAB - MT15172/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-14.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-65.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE JESUS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 2 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum
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Edital

EDITAL N.º 011/208-CA

O Excelentíssimo Senhor Doutor RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA 

FILHO, Juiz de Direito em Substituição Legal, no uso de suas atribuições 

legais, torna público o GABARITO PROVISÓRIO do TESTE SELETIVO PARA 

ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO, conforme segue abaixo:

1- O candidato que pretender interpor recurso em relação ao gabarito 

preliminar da prova deverá apresentá-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis a 

contar da publicação deste edital, no DJE.

2- Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo deverão ser 

protocolados na Diretoria do Foro e serão analisados e decididos pelo Juiz 

Diretor do Foro.

3- Não serão conhecidos os recursos sem identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consciente.

4- Não serão aceitos recursos interpostos via fax, e-mail ou por qualquer 

outro meio além do previstos sem a identificação da questão e 

fundamentação clara, objetiva e consistente.

5- O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos possíveis 

recursos impetrados, e as provas serão corrigidas de acordo com o 

gabarito oficial, e se o exame do recurso resultar em anulação de questão 

integrante da prova, a pontuação correspondente será creditada a todos 

os candidatos, independente de ter recorrido.

6- Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso 

de recurso e/ou de gabarito oficial definitivo.

7- O resultado do processo seletivo será divulgado no endereço eletrônico 

do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br, logo após o decurso de prazo 

para recurso.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito 

(02/05/2018). Eu,(Rosimeiri Delforno) Gestora Geral, que o digitei.

Renato J. de A. C. Filho -Juiz de Direito em Substituição Legal

* O Gabarito Provisório completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50894 Nr: 760-29.2012.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PATEIS LUZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 760-29.2012.811.0039

CÓDIGO 50894

Vistos.

Defiro conforme requerido pela autora. Para tanto, expeça mandado de 

penhora do bem imóvel indiciado em fl. 107.

Formalizada a penhora nos termos do art. 771, c/c art. 841,§1º, ambos do 

CPC, dela deverá o senhor meirinho intimar o executado imediatamente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

também ser intimado o cônjuge, salvo quando forem casados sob o regime 

de separação total dos bens [art. 842, CPC].

Cientifique-se o executado, na ocasião, que poderá este, no prazo de 10 

(dez) dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do 

bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos oneroso e não 

trará prejuízo ao exequente [art. 847, CPC].

Ressalto que o senhor Oficial de Justiça, com respaldo no princípio da 

celeridade processual, deverá observar quando do cumprimento do 

mandado o rol de bens impenhoráveis [art. 833, CPC].

Na mesma oportunidade, acaso não sejam encontrados bens passíveis de 

penhora, deverá o executado ser intimado para que no prazo de 10 (dez) 

dias indique bens passíveis de penhora nos termos do art. 774, V, CPC 

sob pena aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito em 

execução [art. 774, paragrafo único, CPC].

 No mais, tendo em vista que a certidão de crédito expedida nos autos à fl, 

111, não consta o valor do débito exequendo, determino que proceda a 

Secretaria da Vara Única com nova expedição de certidão de crédito, 

devendo ser observado o cálculo apresentado pela requerente à fl. 115, 

bem como as disposições do art. 517, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 06 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24199 Nr: 1826-15.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BARBOSA DO NASCIMENTO, IZABEL 

TEREZA SOARES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL HENRIQUE DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:PROCURADOR FEDE

 AUTOS Nº 1826-15.2010.811.0039

CÓDIGO 24199

Vistos.

 Tendo em vista a discrepância dos valores apresentados pelas partes, 

bem como a manifestação da parte autora às fls. 131/133, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com a elaboração dos cálculos.

Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se 

as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, 

advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância ao 

numérico apurado.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 12 de janeiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi Laurindo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68531 Nr: 714-98.2016.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 714-98.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 68531.

Vistos.

 DETERMINO a intimação pessoal da parte autora para que propulsione o 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e volvam conclusos 

imediatamente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57183 Nr: 1727-06.2014.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BORBA SALOMÃO, EDILAMAR GARCIA 

RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOURONOGLOU - 

OAB:329539 SP, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA AUTORA, PARA MANIFETAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87182 Nr: 1231-35.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS 

BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:MT0020985B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69414 Nr: 1019-82.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI BASÍLIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566, TATIANE APARECIDA DIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

21.724/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA, PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO CALCULO PENAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50716 Nr: 570-66.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI PAULO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:PROCURADORA FED

 Certifico para os devidos fins, que analisando os autos, verifiquei que a 

divergência está no cálculo dos honorários advocatícios.

Certifico também, que houve a condenação dos honorários advocatícios 

no valor de 10%, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.

 Certifico ainda, que não há verbas atrasada a ser paga a parte 

requerente.

 Certifico outrossim, que a parte requerente efetuou o cálculo dos 10% de 

honorários advocatícios em uma projeção de cálculo do período inicial até 

a data da publicação da sentença, e o INSS efetuou um cálculo no valor de 

R$ 930,29.

Certifico por fim, que após as considerações expostas, a discrepância 

dos valores apresentados não se trata apenas de divergência contábil, e 

sim de interpretação da súmula retro mencionada, desta forma, solicito a 

conclusão dos autos para analise, e após, se for o caso, voltem os autos 

a este setor para a devida atualização com a decisão que Vossa 

Excelência melhor entender.

O referido é verdade e dou fé.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de março de 2018.

Anne Patricia Pedroso Lino Teixeira

Distribuidora/Contadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87279 Nr: 1275-54.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:15876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1275-54.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87279.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87250 Nr: 1265-10.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE FRANCIELE GIROTI PEREIRA MONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº. 1265-10.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87250.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87249 Nr: 1264-25.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SASSO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 
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OAB:MT 10636

 AUTOS Nº. 1264-25.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87249.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87248 Nr: 1263-40.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº. 1263-40.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87248.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87247 Nr: 1262-55.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ANTONIO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1262-55.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 87247.

Vistos.

Intimem-se a autora para que comprovem sua hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, Código 

de Processo Civil ou para que, recolham as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias.

Se recolhidas as custas processuais, remetam-se os autos ao cartório 

distribuidor.

Após o prazo supra com ou sem manifestação voltem-me conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 69074 Nr: 881-18.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VITORINO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 881-18.2016.811.0039

CÓDIGO 69074

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71160 Nr: 1723-95.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA EMILIANA MANFRÉ GUEVARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 AUTOS Nº 1723-95.2016.811.0039

CÓDIGO 71160

Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se a certidão de trânsito em julgado 

(ref.22) da sentença de ref.18 que concedeu a adjudicação do imóvel 

urbano à requerente nos exatos termos da inicial.

Em análise dos autos, é possível observar a expedição de carta de 

adjudicação (ref.23), bem como a intimação do patrono da parte autora 

para que junte nos autos os documentos necessários à efetivação da 

adjudicação do bem requerido.

Intimada a proceder com a juntada dos documentos necessários a 

adjudicação do bem, a autora manteve-se silente, conforme certidões de 

ref. 29.

Considerando tais certidões, intime-se a parte autora pessoalmente para 

dar o devido impulsionamento ao feito no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de arquivamento.

Transcorrido in albis, o qual deverá ser devidamente certificado, 

arquive-se os autos com as baixas em anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75536 Nr: 255-62.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA ALMICI ZOCAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0

 AUTOS Nº 255-62.2017.811.0039

CÓDIGO 75536

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação conforme evento 

de ref.44, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, 

nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Federal da 1ª Região com as nossas homenagens de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68454 Nr: 683-78.2016.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE FERNANDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA APARECIDA SOLDA 

DE LIMA - OAB:9495

 “Ante o exposto, JULGO . Da coisa julgada.Atenta aos autos vislumbra-se 

que a matéria objurgada já foi anteriormente apreciada por este juízo 

conforme se verifica na decisão proferida em 02.08.2010, nos autos nº 

2191-21.2009.811.0039 sob Cód.22016. Assim, incabível a revisão de 

matéria preclusa decidida por sentença irrecorrível. O art. 502 e ss do 

CPC, de forma clara dispõe que ocorre coisa julgada quando torna 

imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 

Assim, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão 

deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte 

poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.Nestes 

termos, em razão da ocorrência do Instituto da Coisa Julgada Material 

[art.502, CPC], a extinção do presente feito é medida que se impõe.Diante 

do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 485, inciso V, §3º, CPC, RECONHEÇO a EXISTÊNCIA DE COISA 

JULGADA e, por consequência JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito.Condeno a parte autora em litigância de má-fé 

aplicando multa que fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da 

causa [art. 77, CPC] em favor da parte requerida, bem como em custas e 

honorários sucumbenciais em 10% do valor atualizado da 

causa.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º, C.N.G.C/MT - Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de 

abril de 2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19756 Nr: 2963-03.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RUIZ MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE 

FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2963-03.2008.811.0039.

CÓDIGO 19756.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Antônio Ruiz Martinez 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 À fl. 242/248 cálculo apresentado.

À fl. 253/261, manifestação da parte requerida concordando com os 

cálculos trazidos pela parte requerente.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme as fls. 242/248, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se às fls. 253/261, que a parte requerida, concorda com 

os cálculos apresentados, no valor de R$ 13.377,75 (treze mil trezentos e 

setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) referente às verbas 

pretéritas.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 145/146, no valor R$ 13.377,75 (treze mil trezentos e setenta e sete 

reais e setenta e cinco centavos) referente às verbas pretéritas.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19530 Nr: 2701-53.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES DALOSTO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2701-53.2008.811.0039.

Código nº. 19530.

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, não havendo manifestação no prazo estipulado, DETERMINO 

remessa dos autos ao arquivo, com as anotações e baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53317 Nr: 1102-06.2013.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MAGALHÃES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALCEU DALLE LASTE - 

OAB:PROCURADOR FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDILATIF MAHAMED 

TUFAILE - OAB:34359/SP, JÚLIO CEZAR MASSAM NICHOLS - OAB:MT 

11270

 Autos nº. 1102-06.2013.811.0039.

Código nº. 53317.

Vistos.

Em detida análise dos autos, DETERMINO o arquivamento provisório dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.
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Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51932 Nr: 1839-43.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO ALVES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:MT 10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:MT 

11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1839-43.2012.811.0039.

Código nº. 51932.

Vistos.

Cuida-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso - CREMT, em face de Rogério Alves Correia, 

ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

inicial.

Intimada, pessoalmente, para promover o necessário ao andamento do 

feito, a parte autora manifestou-se pela extinção do presente feito, visto 

que o débito discutido no feito já foi devidamente liquidado (fl. 105).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a manifestação 

em folha nº. 105, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52579 Nr: 327-88.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MOREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 327-88.2013.811.0039.

Código nº. 52579.

Vistos.

Cuida-se de ação de Execução Provisória referente aos autos n. 17899 

ajuizada por Emilia Moreira de Arruda, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na inicial.

Intimada, pessoalmente, para promover o necessário ao andamento do 

feito, a parte autora manifestou-se pela extinção do presente feito (fl. 

75-verso).

É o sucinto relato.

Decido.

Em face do exposto, com espeque no artigo 485, incisos VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, visto que é beneficiária da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52489 Nr: 230-88.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DOS SANTOS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 230-88.2013.811.0039.

Código nº. 52489.

 Vistos.

LUZIA DOS SANTOS NOGUEIRA ajuizou a presente Ação de 

Aposentadoria Rural por idade em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entrementes, em folhas nº. 95 foi colacionado aos autos o acordo 

entabulado entre as partes.

Por fim, homologado e extinto o feito.

 Após, vieram os autos conclusos para as providências necessárias.

É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerido entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (folhas nº. 95), e, em folhas n. 98/99, 

foi homologado o acordo, nos termos ajustados entre as partes, para que 

surta os efeitos legais, e julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, 

III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, considerando o teor da decisão pelo Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região às fls. 98/99, expeça-se Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, nos moldes estipulados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53648 Nr: 1433-85.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1433-85.2013.811.0039.

Código nº. 53648.

Vistos.

Cuida-se de ação de Aposentadoria Rural por idade ajuizada por 

Aparecida da Silva de Souza, em face de Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na inicial.

Constata-se que os valores a serem levantados nos autos já foram 

devidamente quitados, a medida que se impõe é a extinção do presente 

feito (fl. 119/120).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores a 

serem levantados nos autos já foram devidamente quitados em folha nº. 

119/120, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 
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mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55641 Nr: 693-93.2014.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO NICÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 693-93.2014.811.0039.

Código nº. 55641.

Vistos.

Em detida análise dos autos, contasta-se que foram cumpridas todas as 

determinações já exaradas.

Desta maneira, não havendo quaisquer circunstâncias a serem ainda 

discutidas, DETERMINO o arquivamento dos autos, com as devidas baixas 

e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54267 Nr: 2034-91.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DOS SANTOS TRIVELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2034-91.2013.811.0039.

Código nº. 54267.

Vistos.

Cuida-se de ação de Restabelecimento de auxílio doença e conversão 

para aposentadoria por invalidez ajuizada pelo Josefa dos Santos 

Trivelato, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial.

Intimada, pessoalmente, para promover o necessário ao andamento do 

feito, a parte autora manifestou-se pela extinção do presente feito, visto 

que o débito discutido no feito já foi devidamente liquidado (fl. 155).

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a manifestação 

em folha nº. 155, a extinção do feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14542 Nr: 329-68.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA SENHORINHA DOS SANTOS PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2007/92.

Código nº. 14542.

Vistos.

Em detida análise dos autos, DETERMINO o arquivamento provisório dos 

autos, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15020 Nr: 734-07.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES SALOMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 734-07.2007.811.0039

CÓDIGO 15020

Vistos.

 Não havendo mais pendências, arquive-se os autos com as baixas e as 

anotações necessárias.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12276 Nr: 23-36.2006.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE CRISTINA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN COSTA CARDOSO - 

OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 

25 de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15515 Nr: 1247-72.2007.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA REZENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - OAB:MT 

20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1247-72.2007.811.0039.

CÓDIGO Nº. 15515.

Vistos.

 Defiro o pleito retro em folha nº. 141, após o transcurso do prazo 

intime-se a parte autora para juntar a regularização do registro tardio de 

óbito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 1933 Nr: 436-93.1999.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO MOREIRA BASTOS - DE CUJUS, 

JOANÍLIA ROSA DE JESUS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1999/2274

CÓDIGO 1933

Vistos.

Primeiramente, determino a retificação da capa dos autos e no Sistema 

Apolo para que todas as publicações e intimações sejam realizadas 

exclusivamente em nome dos patronos da parte autora GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI, OAB/MT nº 17980A, OAB/PR 56.918 e FABIULA 

MULLER KOENIG , OAB/MT 22165/A, conforme requerido às fls.56 e 

verso.

Ademais, a Lei 13.340/2016 autorizou a liquidação e a renegociação de 

dívidas de crédito rural entre outras providências. Nesse sentido, nos 

termos do artigo 10 do referido diploma legal, defiro o pedido formulado 

pela autora, suspendendo o presente feito até a data de 27 de dezembro 

de 2018, mantendo-se os autos em cartório para manifestação.

 Transcorrido o aludido prazo com ou sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23302 Nr: 926-32.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RUELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 926-32.2010.811.0039.

CÓDIGO Nº. 23302.

Vistos.

 Cumpra-se integralmente o proferido em decisão prolatada (Folha nº. 

169), intimando-se as partes litigantes para que se manifestem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Intime-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51645 Nr: 1542-36.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA - DE CUJUS, ALBERTINA 

RITA DE JESUS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1542-36.2012.811.0039

CÓDIGO 51645.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por ALBERTINA RITA 

DE JESUS CORDEIRO, representando o espólio de MANOEL PEREIRA DA 

SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Alvarás de Autorização de pagamento às fls. 153/154.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 155.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 153/154, bem como a manifestação de fl. 

155, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 24989 Nr: 608-15.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 608-15.2011.811.0039

CÓDIGO 24989.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por José Custódio, 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Alvarás de Autorização de pagamento às fls. 144/146.

Manifestação do patrono da parte autora à fl. 147.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 144/146, bem como a manifestação de fl. 

147, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Publique-se.

Intime-se.
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Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22450 Nr: 110-50.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 110-50.2010.811.0039.

CÓDIGO Nº. 22450.

Vistos.

 Cumpra-se integralmente o proferido em decisão prolatada (Folha nº. 

226).

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52369 Nr: 103-53.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 103-53.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 52369.

Vistos.

O embargante opôs embargos de declaração em folhas nº.122/123, contra 

a decisão de fls. 117/118, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial.

 É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52490 Nr: 231-73.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 231-73.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 52490.

Vistos.

Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento retro, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25395 Nr: 1014-36.2011.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PARTEIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1014-36.2011.811.0039.

CÓDIGO 25395.

Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por APARECIDA PARTEIS 

DA SILVA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 À fl. 122/124 cálculo apresentado pela parte autora.

À fl. 125-v, manifestação da parte requerida concordando com os 

cálculos trazidos pela parte requerente.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a requerente, conforme às fls. 122/124, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à fl. 125-v, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 17.491,60 (dezessete mil 

quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 1.435,29 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e 

vinte e nove centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

à fl. 145/146, no valor R$ 17.491,60 (dezessete mil quatrocentos e 

noventa e um reais e sessenta centavos) referente às verbas pretéritas e 

R$ 1.435,29 (mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte e nove 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73301 Nr: 2796-05.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JÚNIOR GARCIA CRAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 
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ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, situado no Lote 04 da Quadra 24, no Loteamento denominado 

JARDIM ZEFERINO, neste município, com a área de 350,00 metros 

quadrados; Medindo: frente: -12,50 metros para a Rua Jales; Fundo: 

-12,50 metros para o lote 08; Lado Direito: -28,00 metros para o lote 03; 

Lado Esquerdo -28,00 metros para o lote 05; havido conforme a Matricula 

8.274, do Livro nº 02, datado em 07 de novembro de 1990, de acordo com 

a certidão expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do 

Registro de Imóveis da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, em favor do 

requerente.Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas 

e despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 25 

de abril de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87182 Nr: 1231-35.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS 

BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Rubia Alves de Resende - 

OAB:MT0020985B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1231-35.2018.811.0039.

Código nº. 87182.

Vistos.

1. Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito;

2. Requisite-se o recolhimento das custas judiciais e diligências do Oficial 

de Justiça pela parte interessada em 30 (trinta) dias caso não seja 

beneficiária da assistência judiciária gratuita;

 3. Decorrido o prazo sem recolhimento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem independente de novo despacho;

4. Caso recolhido ou sendo a parte isenta, cumpra-se, conforme 

deprecado, servindo a presente de mandado, devendo ser cumprida no 

prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 (dez) dias, pelo Oficial de 

Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT;

5. Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56114 Nr: 1045-51.2014.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462/O, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1045-51.2014.811.0039.

Código nº: 56114.

Vistos.

Trata-se de ação monitória.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em folha nº. 139 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 13.261,36 (treze mil e 

duzentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), título que 

executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CPF 007.385.591-05) no valor de R$ 13.261,36 (treze mil e duzentos e 

sessenta e um reais e trinta e seis centavos).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 13/04/2018 e, em resposta obtida em 19/04/2018 

(conforme documento em anexo) o executado não possuía saldo 

suficiente, motivo pelo qual não houve o bloqueio.

Determino a intimação da parte exequente para que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57838 Nr: 2008-59.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BUENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON OLIVEIRA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 Autos nº: 2008-59.2014.811.0039.

Código nº: 57838.

Vistos.

Conforme pleito em referência nº. 113 DETERMINO que seja expedido 

ofício a prefeitura municipal desta comarca a fim de que atualize os dados 

e efetive o pagamento das prestações mensais, após, comprovado o 

cumprimento da determinação supra.

Arquiva-se o feito com as anotações necessárias e de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 16 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 78807 Nr: 1677-72.2017.811.0039

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESMAR SILVA DA CUNHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311/MT, ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO 

BARBOSA LIMA - OAB:16646, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:OAB/MT 11.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 AUTOS Nº. 1677-72.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 78807.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte requerida, na pessoa de seu 

representante legal, para que se manifeste requerendo o que entender 

direito quanto aos valores que o autor apresenta para quitação total do 

débito (referencia n. 57), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70131 Nr: 1267-48.2016.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VASDO, MSDO, MVSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Código nº. 70131.

Vistos.

Considerando o calendário forense, redesigno AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 29 de maio de 2018, às 16h 00 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66505 Nr: 10-85.2016.811.0039

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:MT 18500

 AUTOS Nº 10-85.2016.811.0039

CÓDIGO Nº 66505.

Vistos.

Considerando o calendário forense, REDESIGNO a audiência de 

conciliação anteriormente aprazada para 29 de maio de 2018, às 

13h00min.

Intimem-se as partes quanto à redesignação da presente solenidade.

Às providências.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71091 Nr: 1675-39.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA-ME, 

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMERCIAL DE 

COMBUSTÍVEIS REAL LTDA, BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ, BANCO 

FIAT S/A, CASTRO NETO & CASTRO LTDA.-ME, M2 COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, E. R. DE LIMA, BOMBAS HIDRÁULICA 

UNIÃO LTDA., FISCHER & CIA LTDA - EPP, AUTO POSTO BOLA SETE 

LTDA., MASSAROLI & CIA. LTDA-EPP, AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Autos nº: 1675-39.2016.811.0039.

Código nº: 71091.

Vistos.

Trata-se de recuperação judicial.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em referencia nº. 82 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 100.864,81 (cem mil e 

oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), título que 

executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 00.000.000/0001-91) no valor de R$ 100.864,81 (cem mil e 

oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 17/04/2018 e, em resposta obtida em 27/04/2018 

(conforme documento em anexo) o executado possuía saldo suficiente, 

motivo pelo qual houve o bloqueio integral da ordem.

Determino a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após a manifestação, caso não haja acolhimento de 

nenhuma alegação de erro/excesso na ordem, conclusos para 

transferência do valor para a conta única e determinação de expedição de 

levantamento dos valores.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84372 Nr: 4598-04.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEDIO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELLEN MENEZES BARRANCO - 

OAB:15667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Vistos.

Considerando o calendário forense, redesigno AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 04 de junho de 2018, às 14h 30 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102483/5/2018 Página 830 de 846



Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86276 Nr: 768-93.2018.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 AUTOS Nº. 768-93.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 86276.

Vistos.

DETERMINO a intimação da parte autora, para que se manifeste quanto a 

tentativa de conciliação que resultou infrutífera, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74478 Nr: 3392-86.2016.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, MÉRCIA VILMA DO 

CARMO - OAB:MT 8873

 Vistos.

Considerando o calendário forense, redesigno AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 04 de junho de 2018, às 14h 00 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79088 Nr: 1840-52.2017.811.0039

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIR DE OLIVEIRA COSTA, LUIZ PAULO DE OLIVEIRA 

COSTA, EVANDRO CEZAR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A

 DELIBERAÇÃO:

Vistos.

 Vistas às partes para apresentação de alegações finais.

Após, conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo, determinou a MMa. Juíza o encerramento. Eu, Victor 

Augusto da Cruz de Oliveira, digitei, sendo que os presentes assinam a 

ata.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito

Vanir de Oliveira Costa

Requerente

Wagner Ricci da Silva

Advogado Requerente

Celso Fernandes

Requerido

Adermo Mussi

Advogado Requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81907 Nr: 3403-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o calendário forense, redesigno AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 04 de junho de 2018, às 13h 30 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80409 Nr: 2532-51.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSL - Tecnologia em Sistema de Legislação 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA NOGUEIRA 

GARCIA - OAB:268.763, CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD SECURATO - 

OAB:517.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 80409.

Vistos.

Considerando o calendário forense, redesigno AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO anteriormente designada para a data mais próxima 

disponível na pauta, qual seja 29 de maio de 2018, às 14h 00 min.

Citem-se as partes, nos endereços constantes no pleito.

 Consigno que a citação deverá ocorrer com antecedência máxima de 20 

(vinte) dias da data em que foi designada a audiência nestes autos 

consoante dispõe o art. 334 do Código de Processo Civil.

De mais a mais, na data marcada para a audiência as partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, nos 

termos do artigo 334, §10º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72012 Nr: 2160-39.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2160-39.2016.811.0039

CÓDIGO Nº 72012.

Vistos.

Considerando o calendário forense, REDESIGNO a audiência de 

conciliação anteriormente aprazada para 29 de maio de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se as partes quanto à redesignação da presente solenidade.

Às providências.

Cumpra-se

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 590-18.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEIA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIÁRIO BATISTA RIBEIRO, ELIZ HELENA 

GENTILY RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Nº. 590-18.2016.811.0039.

Código Nº. 68252.

Vistos.

Conforme certidão de referência nº. 86, designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para a data mais próxima disponível na pauta sendo esta 

no dia 25 de junho de 2018, às 13:00 horas, devendo as partes, bem como 

seus procuradores serem intimadas para comparecer à solenidade, com 

as advertências legais.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81437 Nr: 3124-95.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVES DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:18387

 Autos nº 3124-95.2017.811.0039

Código nº 81437

Vistos.

Tendo em vista que esta magistrada encontrar-se-á em Usufruto de 

Recesso Forense autorizado por meio do Expediente nº 

0032745-26.2018.811.000 PRES/TJMT (anexo), na data da presente 

solenidade, resta senão, a impossibilidade de realização da audiência 

anteriormente aprazada nestes autos. Desse modo, redesigno audiência 

de instrução para o dia 17 de outubro de 2018, às 13h30min.

Às providências.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21260 Nr: 1458-40.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DUARTE PRIOTO, JULIANO DUARTE 

PRIOTO, LEANDRO DUARTE PRIOTO, FABIO DUARTE PRIOTO, ADRIANA 

MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ CORDEIRO DOS SANTOS 

- OAB:3262/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Autos nº. 1458-40.2009.811.0039.

Código nº. 21260.

Vistos.

Trata-se de ação Sumaríssima de Cobrança de Honorários Advocatícios 

ajuizada por Juarez Cordeiro dos Santos em face de Neusa Duarte Prioto, 

Juliano Duarte Prioto, Leandro Duarte Prioto, Fabio Duarte Prioto e Adriana 

Maciel da Silva, ambos devidamente qualificados e representados nos 

autos.

 Tentada a intimação do requerente para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, não foi possível encontra-lo no endereço 

informado nos autos (fl.250).

 É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nestes casos, não subsistindo 

outra providência a ser adotada in casu que não a sua extinção, em 

virtude do abandono da causa pela parte requerente, cuja localização se 

mostra impossibilitada na espécie.

 No caso versando, o desinteresse do autor está mais do que 

demonstrado nos autos, vez que tentada sua intimação pessoal no 

endereço constante no processo para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, não foi possível localiza-lo.

 É cediço que se presumem válidas as comunicações e intimação dirigidas 

ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação 

ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço 

sempre que houver modificações temporária ou definitiva.

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 316 do citado diploma legal.

 Custas e demais despesas processuais remanescentes pelo requerente.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. C.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 71785 Nr: 1335-17.2012.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBRA COMÉRCIO DE MAGUEIRAS 
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HIDRÁULICAS LTDA., MARCOS VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8.194-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos e Examinados.

Trata-se de Cumprimento de sentença proposto pelo HSBC BANK BRASIL 

S/A – BANCO MÚLTIPLO em face de COBRA COMÉRCIO DE MANGUEIRAS 

HIDRÁULICAS LTDA e MARCOS VILAS BOAS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 205, 206 e 207 encontra-se restrições lançadas no sistema 

RENAJUD em veículos de propriedade do executado.

Petição da parte executada às fls. 220/222 informando a quitação em 

acordo diretamente com o exequente.

Manifestação da parte exequente às fls. 251, informando que foi efetuado 

o acordo no valor de R$ 7.999,20 (sete mil novecentos e noventa e nove 

reais e vinte centavos) referente ao contrato nº 1886011364, porém não 

possuía a minuta original, solicitando que o executado fosse intimado para 

ratificar em juízo o acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido

Pois bem, sem mais delongas, consubstanciado do que consta nos autos, 

verifico que o executado quitou o débito, consoante comprovante de 

pagamento colacionado às fls. 222/223, referente ao contrato nº 

1886011364.

Assim, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, efetuo a baixa das restrições RENAJUD constante as fls. 205, 

206 e 207, momento em que anexo a esta sentença o protocolo de retirada 

das restrições.

Sem já devidamente quitadas e recolhidas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108075 Nr: 786-94.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G ANDRADE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face de PRISCILA RIBEIRO 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

À referência 08 a parte autora requereu a desistência da Ação nos 

termos do artigo 485 VIII do CPC/2015.

Vieram os autos Conclusos para Sentença.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Preceitua o art. 485 do CPC:

 “O juiz não resolverá o mérito quando:

 (...) VIII – homologar a desistência da ação”.

O § 4º do aludido dispositivo complementa:

“Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do 

réu, desistir da ação”.

Dessa forma, observa-se que o termo final para o pedido de desistência 

por parte da autora, sem a necessidade de se ouvir o requerido é a 

apresentação de contestação.

No presente não houve a apresentação da contestação.

Diante disso, não há outra medida a ser tomada que não a homologação 

do pedido de desistência formulado pela requerente, com a consequente 

extinção do feito.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito por 

desistência da parte autora.

 REVOGO A DECISÃO DE REF. 04.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se o necessário e arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109984 Nr: 2064-33.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS, DSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106521 Nr: 4805-80.2017.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMA, AEBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME LUIZ SIMON - OAB:3424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECRETO o divórcio do casal, 

com fundamento no art. 226, § 6º, da CF.Transitada em Julgado, 

expeça-se Ofício ao Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), 

para que sejam adotadas as providências necessárias à averbação na 

certidão, devendo encaminhar a este juízo a certidão devidamente 

averbada para posterior levantamento dos requerentes.Após, cumpridas 

as formalidades legais, ARQUIVE-SE.CIÊNCIA AO MINISTÉRIO 

PÚBLICOIntimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37019 Nr: 1810-75.2009.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ALOISIO WEBLER, ANGELA VOGT 

WEBLER, OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE 

RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380, JULIERME ROMERO - OAB:6240

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 
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na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109897 Nr: 2017-59.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TASSIANE DOS SANTOS CASTRO, FRANCISCO DE 

SOUSA LIRA'

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALYNKA SILVA HIGINO, RONY KLEY 

RIBEIRO DA SILVA, ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI, SUL AMÉRICA 

SERVIÇO DE SAÚDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do mérito.Sem 

custas.Transitada em julgado, certifique-se o necessário e 

arquive-se.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Conrado Machado SimãoJuiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99931 Nr: 1624-71.2017.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA GÁS COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA 

MINERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20232 Nr: 522-39.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria de Forros Ferro Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 71, via 

malote digital. Código de rastreabilidade: 81120183332841

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20623 Nr: 911-24.2012.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMK, RK, KK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdT-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Kath - OAB:MT/4.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas ao 

Advogado da parte requerente, para apresentar para alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23922 Nr: 485-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Cesar Soares de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Braga Almeida - 

OAB:OAB/MT 13.701

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

exequente para requerer o que de direito, considerando a certidão de fls. 

167.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 130-31.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalton Benoni Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21843 Nr: 1209-79.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicodemos Correia de Santana - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. - 
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REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do Tribunal de Justiça, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45326 Nr: 1292-19.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que não há informações nos autos quanto ao pagamento do 

RPV, razão pela qual promovo a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 58392 Nr: 1381-37.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:MT 21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57513 Nr: 914-58.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdCSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59131 Nr: 1816-11.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B

 CERTIFICO que decorreu o prazo de citação da parte requerida sem 

manifestação em contestação, razão pela qual impulsiono os autos para a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23237 Nr: 1088-48.2009.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661/O, Washington Faria Siqueira - OAB:OAB/MT18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decurso do prazo requerido, impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora, por seu procurador, para no prazo de 5 dias dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 485, III do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55285 Nr: 2300-60.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CAETE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 30 dias juntar aos autos a decisão que recebeu a petição inicial e 

determinou a citação do réu, sob pena de devolução sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 1024-23.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA ROSA PEREIRA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Por conseguinte, DEFIRO liminarmente a pretensão requestada, 

fazendo-o com base no poder geral de cautela (art. 301 do CPC), a fim de 

que seja garantido à paciente todas as diligências necessárias à 

realização do procedimento de implante de marcapasso de câmara dupla 

epimiocárdico, conforme recomendado, inclusive no que concerne à 

ordem de bloqueio de valores nas contas do Estado e consequente 

repasse ao nosocômio conveniado ao SUS, onde se realizará o 

procedimento.A fim de dar eficácia ao provimento, fixo multa diária em 

caso de descumprimento da presente decisão, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), conforme dispõe o artigo 537 do NCPC, e de acordo com 

a jurisprudência da Corte Estadual:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. ADMISSIBILIDADE. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA 

CF. NÃO CONFIGURADA CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1(..)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56719 Nr: 481-54.2017.811.0108
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA GRABIA & CIA LTDA - EPP, REGINA 

GRABIA, Alexandro Selzlein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, no valor de R$ 337,70, em favor do Oficial de 

Justiça Antonio Marcio da Silva, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 57, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61538 Nr: 160-82.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto a certidão negativa de 

citação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 19520 Nr: 580-73.2007.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Sadi Kaczmarek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aelton Ramos Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53114 Nr: 301-15.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ MILESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAVET SAÚDE ANIMAL LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RONALDO MARTINS 

HAEFFNER - OAB:OAB/SC 6953, RUTE AGUIAR SILVA HAEFFNER - 

OAB:OAB/SC 15965

 Certifico e dou fé que nesta data retifico a certidão de fls. 79 sendo assim 

nos termos da Lei 5.869/73, que parte requerida citada via carta de 

recebimento de AR (fls. 03 e 41-verso) Apresentou a CONTESTAÇÃO 

acostada as fls. 42-68 TEMPESTIVAMENTE.

Certifico ainda, que neste ato impulsiono os presentes autos para 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE acerca da decisão acostada às fls. 78 

a seguir transcrita: "...Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Na mesma oportunidade, considerando as 

modificações trazidas com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

deverão as partes manifestar se tem interesse na tentativa de conciliação. 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado. No 

mais, certifique-se Sr. Gestor Judiciário sobre a tempestividade da 

contestação de mérito, bem como da respectiva impugnação. Cumpra-se. 

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37486 Nr: 1452-89.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESOLINA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52163 Nr: 847-07.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado(a) mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50193 Nr: 87-92.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:1726/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado(a) mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57485 Nr: 148-11.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉIS PAULO DEOCLECIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado(a) mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55980 Nr: 730-45.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOMEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado(a) mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52902 Nr: 142-72.2014.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Sales de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado(a) mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50784 Nr: 704-52.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado(a) mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53028 Nr: 219-81.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, APD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62492 Nr: 1336-05.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELANIA KUHN, VALTER KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14890 Nr: 213-60.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, TEREZINHA RODRIGUES DE 

FREITAS, MATEUS RODRIGUES DE FREITAS, GEDILZA DE OLIVEIRA 

FREITAS, CRISTYANNE HATTORI FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.969, TIAGO XAVIER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14887 Nr: 214-45.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A, ROGERIO LAVEZZO - OAB:5.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, LUCIMAR RODRIGUES DE 

FREITAS VALERIO - OAB:OAB/MT 18.267
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 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 14889 Nr: 212-75.2003.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO, 

FLORENCIO RODRIGUES DE FREITAS, TEREZINHA RODRIGUES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:MT 15.969

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 1181-41.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54433 Nr: 1160-31.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DOS SANTOS, GILBERTO DOS SANTOS DE 

OLIVEIRA, GEAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54532 Nr: 1222-71.2014.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52413 Nr: 1081-86.2013.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDS, GDSDO, GDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B, MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39306 Nr: 414-71.2011.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDS, GDSDO, GDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 

16500-B, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52136 Nr: 820-24.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDS, GDSDO, GDSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 

16500-B, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 
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mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 6218 Nr: 3-77.2001.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAPOLEÃO ALENCAR NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEZIO FERREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54327 Nr: 1098-88.2014.811.0085

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF, NJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35299 Nr: 501-32.2008.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSA, CC, RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.405, MARISA TEREZINHA VESZ - OAB:4987-B/MT, 

NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - OAB:12.847-MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38311 Nr: 872-25.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.M. FERREIRA MADEIRAS -ME, ZENILDA 

MARIA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54551 Nr: 1234-85.2014.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Z. M. FERREIRA MADEIRA, ZENILDA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50555 Nr: 467-18.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. BORGES RODRIGUES - ME, ANTONIO 

CARLOS BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54085 Nr: 984-52.2014.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Certifico e dou fé, que passo a INTIMAR o (a) Ilustre Advogado (a) para 

que PROCEDA A DEVOLUÇÃO dos autos na secretaria do Fórum desta 

Comarca de Terra Nova do Norte-MT, no PRAZO DE 24 (vinte e quatro) 

HORAS, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 234, § 2º do CPC, eis que devidamente intimado mediante DJE nº 

10220, de 20/03/2018, quedou-se inerte.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 10778 Nr: 44-27.2000.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CANARINHO LTDA, BELMIRO 

CLÓVIS GALINDO, MAFALDA APARECIDA GALINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA CONTES LOPES - 

OAB:7.109-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.44-27.2000.811.0102

Código n. 10778

Vistos, etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o executado foi citado 

por eedital (fl. 107), deixando transcorrer o prazo sem manifestação nos 

autos (fl. 111).

Desse modo, impõe-se a nomeação de curador especial, nos termos do 

artigo 72. II, do CPC. Nesse sentido:

 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ANULAÇÃO 

DE TODOS OS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 

NÃO PROVIDO.

1. Ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado curador 

especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos da 

Súmula 196 do STJ. Entendimento ratificado por ocasião julgamento do 

REsp 1.110.548/PB, pela Corte Especial, mediante a sistemática prevista 

na Lei dos Recursos Repetitivos.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1459381 GO 

2014/0130420-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Orgão 

JulgadorT2 - SEGUNDA TURMA, Publicação DJe: 10/09/2014 Julgamento: 4 

de Setembro de 2014)

Ex positis, torno NULO todos os atos praticados após a citação do 

executado (fl.107).

Ainda, tendo em vista que dentre as funções institucionais da Defensoria 

Pública, segundo o artigo 4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, 

incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da 

curadoria especial nos casos previstos em lei, NOMEIO como curadora 

especial a Defensoria Pública local.

 Assim, REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública local para as 

providências cabíveis, no prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103250 Nr: 1055-03.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 13.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1055-03.2014.811.0102

Código nº: 103250

 Vistos etc.

 I – INTIMEM-SE a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

 II – Em não havendo manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido do interessado.

 III - CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100861 Nr: 105-28.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JOSÉ LOPES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 105-28.2013.811.0102

Código nº. 100861

Vistos, etc.

Diante do transito em julgado certificado nos autos (pág. 205) EXPEÇA-SE 

a guia de execução penal definitiva do acusado, observando-se a pena do 

acórdão proferido pelo TJ/MT (fl. 148-v).

Após o cumprimento de todos os comandos insertos na sentença 

proferida nestes autos, que, conquanto a pena tenha sido 

redimensionada, foram mantidos incólumes os outros pontos, 

ARQUIVEM-SE os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101504 Nr: 735-84.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recusrsos 

Naturais Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CARDOSO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT, JOYCE CARLA M. DE ANDRADE HEEMANN - OAB:8723 

MT

 Autos nº: 735-84.2013.811.0102

Código nº: 101504

 Vistos, etc.

Diante do retorno dos autos do tribunal, INTIME-SE a parte autora, para que 

dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71556 Nr: 660-16.2011.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VALÉRIO BUENO FERREIRA, 

JULIANO DA SILVA RIBEIRO, GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMIR LUCIANO KOHLER - 

OAB:14925, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/O, 

VANDERSON PAULI - OAB:13534, VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037

 Autos nº: 660-16.2011.811.0102

Código n°: 71556

Vistos, etc.

 Ante a sentença extintiva de punibilidade de fls. 306, determino a 

restituição da fiança recolhida à fl. 144 a 147 aos acusados, nos termos 

do art. 337 do CPP.

EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor, objeto do depósito judicial em 

favor do sentenciado. Caso não constem dos autos conta para depósito, 

INTIMEM-SE os acusados para apresentação da conta para liberação do 

alvará, devendo, no mesmo ato, se manifestar quanto ao interesse acerca 

dos objetos apreendidos (fl. 114).

Caso não haja manifestação de interesse, CERTIFIQUE-SE, e neste caso, 

fica desde já DETERMINADA a doação dos bens e objetos para entidades 

previamente cadastradas na Diretoria do Foro.
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 Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100062 Nr: 278-86.2012.811.0102

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDB, MDB-HPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Autos n. 278-86.2012.811.0102

Código n. 100062

Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl.170.

Para tanto, EXPEÇA-SE alvará de levantamento do valor depositado, 

transferindo-se a quantia para a conta corrente indicada às fls. 170, de 

titularidade do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público para manifestar-se 

quanto aos valores remanescentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 70400 Nr: 653-58.2010.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DA SILVA RODRIGUES, VANILDO 

MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 653-58.2010.811.0102

Código n°: 70400

Vistos, etc.

 Ante a sentença extintiva de punibilidade de fls. 309/310, determino a 

restituição da fiança recolhida à fl. 32 ao acusado, nos termos do art. 337 

do CPP.

EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor, objeto do depósito judicial em 

favor do sentenciado. Caso não constem dos autos conta para depósito, 

INTIME-SE o acusado para apresentação da conta para liberação do 

alvará.

Caso não haja manifestação de interesse, CERTIFIQUE-SE, e neste caso, 

fica desde já DETERMINADA a doação dos valores a entidades 

previamente cadastradas na Diretoria do Foro.

 Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 65948 Nr: 1509-61.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES ZAMBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER WATTHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Autos nº: 1509-61.2006.811.0102

Código nº: 65948

 Vistos, etc.

A parte autora, mesmo devidamente intimada, não se manifestou nos 

autos quanto ao prosseguimento do feito, deixando de indicar bens a 

penhora para garantir o pagamento do crédito executado (fl. 260).

Assim, DETERMINO a SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e 

a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da 

CGNC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30610 Nr: 16-54.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORTAS 

MERCOCENTRO LTDA, NAIR HEEMANN, RUI HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:Subprocurador-G

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718, RUI HEEMANN 

JUNIOR - OAB:MT/15.326

 Autos nº: 16-54.2003.811.0102Código nº: 30610Vistos, etc.À fl. 171, a 

exequente reiterou o pedido para que seja expedido ofício a Receita 

Federal para a localização de bens em nome da parte executada.Convém 

ressaltar que a quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, sendo que, in 

casu, não vislumbro nos autos nenhuma comprovação de ter a parte 

exequente esgotado todos os meios disponíveis de localização de bens da 

parte devedora. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE 

OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. INVIOLABILIDADE DOS DADOS PESSOAIS E 

À PRIVACIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A quebra 

de sigilo fiscal pretendida é medida excepcional e reclama grave 

justificação e motivação para sua superação. 2. Na hipótese, como se 

trata de renovação da diligência, deveria a agravante ter instruído os 

autos com elementos de prova, indicativos de alteração da situação 

financeira da ré. Como não foi feita prova nesse sentido, correta decisão, 

ao indeferir uma segunda quebra de sigilo fiscal da requerida. 2.1. Não 

existe nos autos nenhum elemento indicativo de que o agravante esgotou 

os meios ao seu alcance para a obtenção de informações acerca de bens 

do executado. 2.2. Precedente Turmário: “Não tendo demonstradas as 

diligências em cartórios de ofícios de registros de imóveis e no Detran, não 

se justifica a expedição de ofício para informar os bens que constam da 

declaração do Imposto de Renda do agravado, bem como localizar 

veículos de propriedade da agravada.” (Acórdão n.691647, 

20130020112577AGI, Gislene Pinheiro, 5ª Turma Cível, 03/07/2013) 3. 

Agravo improvido.Diante disso, INDEFIRO o pedido de remessa de ofício à 

Delegacia da Receita Federal, bem como de busca pelo sistema 

INFOJUD.INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 

(trinta) dias, a existência de bens do devedor passíveis de penhora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 64907 Nr: 469-44.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGMANN, NEWTON BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - OAB:

 Autos nº: 469-44.2006.811.0101

Código nº: 64907

Vistos etc.

Inicialmente, verifico que o executado CARMO BERGMANN foi 

devidamente citado nos autos por edital (fl. 31/34), todavia, deixou 

transcorrer o prazo sem manifestação nos autos, bem como não foi 
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nomeado curador para o exercício de sua defesa, tendo o feito 

prosseguido a revelia.

Em que pese o tempo decorrido desde a citação do executado por edital, 

necessário se faz chamar o feito a ordem, para suprir a falha processual, 

uma vez que, se comprovado eventual prejuízo ao executado, poderão 

todos os atos ser anulados.

Assim, com a finalidade de evitar eventual futura nulidade a ser arguida, 

CHAMO o feito à ordem, para determinar a nomeação de curador especial, 

nos termos do artigo 72, inciso II do CPC.

Dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, segundo o artigo 

4º , XVI, da Lei Complementar nº 80, de 1994, incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009, está o exercício da curadoria especial nos 

casos previstos em lei.

 Desta forma, nomeio como curadora especial a Defensoria Pública local. 

REMETAM-SE os autos à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis, no prazo legal.

Já quanto ao executado NEWTON BACKES, DEFIRO o pedido da fazenda 

pública, para determinar a conversão dos valores bloqueados nos autos 

(fls. 121/122) em renda em favor do exequente, mediante as DARFS de 

fls. 131, na quantidade ali depositada.

No que concerne ao pedido de avaliação dos imóveis penhorados, verifico 

que ainda não foi cumprida a decisão à fl. 111.

Assim, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens indicados 

pelo exequente. Se necessário, EXPEÇA-SE carta precatória para 

cumprimento do determinado.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101759 Nr: 982-65.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LEMANSKI DE OLIVEIRA, 

LEANDRO ALCÂNTARA BORDIGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 Autos nº: 982-65.2013.71.0102

Código n°: 101759

Vistos, etc.

 Ante a sentença extintiva de punibilidade de fls. 123/123-v, determino a 

restituição da fiança recolhida à fl. 25 ao acusado, nos termos do art. 337 

do CPP.

EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor, objeto do depósito judicial em 

favor do sentenciado. Caso não constem dos autos conta para depósito, 

INTIME-SE o acusado para apresentação da conta para liberação do 

alvará, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso não haja manifestação de interesse, CERTIFIQUE-SE, e neste caso, 

fica desde já DETERMINADA a doação dos valores ao Conselho de 

Segurança de Vera/MT, na forma requerida pelo Ministério Público.

Depois de tudo cumprido, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 62874 Nr: 86-08.2002.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADURRA COMERCIAL DE PRODUTOS 

MÉDICO-HOSPITALAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Fabiano Hamerski - 

OAB:3630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2005/58

 Código n°: 62874

Vistos, etc.

Uma vez homologado o acordo firmado entre as partes (fl. 128/131), e 

considerando o transcurso do prazo para adimplemento da obrigação 

(10/04/2018), INTIME-SE a parte autora para manifestação no prazo legal, 

sendo o silêncio interpretado como quitação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66255 Nr: 253-49.2007.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, ELI JOSE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA CUBIS DE LIMA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.253-49.2007.811.0102

Código n. 66255

Vistos, etc.

Tendo em vista que o Ministério Público apresentou contrarrazões ao 

recurso de apelação (fl. 432/436), remetam-se os autos ao E. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, com as cautelas e estilo de praxe, conforme 

disposto no artigo 601 do Código de Processo Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102603 Nr: 527-66.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 Diante do exposto, declaro EXTINTA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

de WESLEY SILVA GOMES, tendo em vista o integral cumprimento, bem 

como, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação à pena de multa, 

com fundamento no art. 107, IV c/c artigo 109, V, e 114, inciso II, todos do 

Código Penal.Por se tratar de sentença de extinção da punibilidade, 

dispensa-se a intimação pessoal do denunciado. INTIME-SE o acusado 

WESLLEY OLLYMPIO C. GIACOMLELLI por intermédio do seu advogado 

(DJE). Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente 

decisão aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos 

autos.Publique-se. Registre-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 

necessárias.Vera-MT, 27 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 116898 Nr: 1579-92.2017.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA A. PETERLINI DE 

SOUZA - OAB:, DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT

 Vistos.

Designo audiência para o dia 24/05/2018,às 14:00 horas.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da solenidade.

Intimem-se as partes.
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Ciência ao MPE.

De Feliz Natal para Vera, 30 de abril de 2018.

Juliano Hermont Hermes da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100802 Nr: 48-10.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para 

CONDENAR a ré THAIZA CAMARGO SERPA, como incurso nas sanções 

do artigo 241-A da Lei nº8.069/90.IV. DA APLICAÇÃO DA PENA.(...) Bem 

sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE no patamar mínimo, ou 

seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.Na segunda 

fase, incidem as agravantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, vez que 

na data dos fatos a ré contava com 19 (dezenove) anos de idade, bem 

como confessou espontaneamente o delito por ela praticado, porém, deixo 

de aplicá-las já que a pena foi imposta no patamar mínimo. Inteligência da 

Súmula nº 231 do STJ.Não incidem agravantes.Na terceira etapa da 

dosimetria, inocorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, 

motivo pelo qual TORNO DEFINITIVA a pena de a pena de em 03 (três) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Ausentes informações acerca da 

condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, 

caput, do Código Penal.- Do regime de cumprimento de penaO regime inicial 

de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal.- Da substituição da pena privativa de 

liberdadeConsiderando as circunstâncias judiciais e o patamar da sanção 

aplicada, afigura-se possível a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de prestação de 

serviços à comunidade (art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma 

duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal).- Da 

suspensão condicional da penaSubstituída a pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, afigura-se incabível a suspensão condicional da 

penal, nos termos do artigo 77, III, do Código Penal.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101534 Nr: 762-67.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CICERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 DECIDO. Inicialmente, verifico que, conforme certidão à fl. 114, o acusado 

não compareceu para justificar o mês 07/2017. Todavia, verifico que todos 

os outros meses o acusado compareceu sem falta, tendo inclusive 

continuado a comparecer, mesmo após o seu período de prova (após 

11/2017). Assim, verifico que uma falta não é o suficiente para a 

revogação do benefício, uma vez que, no mês seguinte, o acusado 

continuou a cumprir o que foi determinado. Dispõe o artigo 89 da Lei 

9.099/95, o seguinte: Artigo 89 – Nos crimes em que a pena mínima 

cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por essa Lei, o 

Ministério Público, ao oferecer a denuncia, poderá propor a suspensão 

condicional do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado 

não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro 

crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão 

condicional da pena (artigo 77 do código penal). § 5º - Expirado o prazo 

sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. No caso em tela, 

verifica-se que o prazo da suspensão condicional expirou sem que tenha 

havido a sua revogação, motivo pelo qual a extinção da punibilidade da 

denunciada é de rigor. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, 

da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de HELIO CICERO 

PEREIRA. CIÊNCIA ao Ministério Público. Certificado o trânsito em julgado, 

procedam-se a todas as comunicações necessárias, bem como às 

devidas baixas. Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 27 de abril 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121705 Nr: 671-98.2018.811.0102

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDS, ERDS, JN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA - OAB:6280B

 Autos nº: 671-98.2018.811.0102

Código nº: 121705

Vistos etc.

Trata-se de representação formulada pela autoridade policial desta 

comarca, com o objetivo de obter a expedição de mandado de busca e 

apreensão da arma de fogo utilizada no crime, bem como a prisão 

preventiva dos representados Daniel Rosa da Silva, Jaqueline Nogueira, 

Elias Rodrigues dos Santos e Sueli da Silva Bueno.

Pedido deferido às fls. 244/251 quanto aos representados Daniel Rosa da 

Silva, Jaqueline Nogueira e Elias Rodrigues dos Santos, bem como quanto 

ao pedido de busca e apreensão.

Ciência pela Delegacia de Polícia à fl. 251-v e pelo Ministério Público à fl. 

251-v.

Procedidas às prisões, bem como a busca e apreensão, foi realizada 

audiência de custódia, convertendo a prisão preventiva de Jaqueline 

Nogueira em prisão domiciliar, e mantendo-se a prisão preventiva quanto 

aos demais (fl. 335/337).

Relatório policial às págs. 350/355.

À fl. 359, o Parquet postulou pelo arquivamento do feito.

Assim, tendo em vista que objetivo da medida foi cumprido, DETERMINO o 

lançamento das decisões proferidas nestes autos no sistema Apolo, e a 

virtualização do feito, observando-se o segredo de justiça atinente ao 

objeto da ação.

Cumprida as determinações, AO ARQUIVO.

EXPEÇA-SE o necessário.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103223 Nr: 1036-94.2014.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, tratando-se transação decorrente da livre manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo, pelo que JULGO EXTINTO o 

processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, 

III, alínea “b” do Código de Processo Civil, passando a fazer parte 

integrante da presente sentença o acordo de fl. 116, por preservar 

suficientemente o interesse das partes, mormente do alimentando 

envolvido.O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, Sirléia 

Campos da Silva.Sem custas, uma vez que deferida a justiça gratuita. Nos 

termos do artigo 32 Lei 6.515/77, após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado para averbação da presente 

sentença no registro público competente. Deverá constar do Ofício que a 

sentença proferida à fl. 41/42 foi anulada pelo TJMT (acórdão fl. 88/90), 

logo, o divórcio nela decretado tornou sem efeito, sendo que o divórcio do 

casal terá validade após o transito em julgado desta sentença.No mais, 

verifico que foi expedida Certidão de Honorários a advogada dativa da 

parte autora à fl. 59. Assim, visando a proporcionalidade do trabalho 

realizado pela advogada após a propositura do recurso de apelação, 
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EXPEÇA-SE certidão em favor da defensora dativa nomeada, no valor de 

03 URH, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).Depois de tudo cumprido, ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Vera-MT, 27 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100030 Nr: 246-81.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNRS-M, ERP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO. O presente caso é de extinção do feito, tendo em vista a inércia 

da parte autora em dar impulso ao processo, o que configura o abandono 

da causa. Como se sabe, é válida a expedição de comunicações 

processuais expedidas para o endereço constante dos autos, uma vez 

que é dever da parte manter o endereço atualizado no processo. Assim, 

em não sendo atendida a intimação, tem-se por configurado o abandono 

da causa, consoante pacífico entendimento da jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - ABANDONO DA CAUSAS 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, III, DO CPC - 

VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – MUDANÇA (art. 39, II e 

238, parágrafo único do Código de Processo Civil), sendo válidas as 

intimações realizadas nos endereços informados. - Frustrada a tentativa 

de intimação pessoal dos Exequentes para dar andamento ao feito, em 

razão de não terem sido localizados no endereço declinado na exordial, é 

o caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fulcro no 

art. 267, III e S 12, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo de 

execução. - Reputa-se válida a tentativa de intimação pessoal no 

endereço indicado na petição inicial, face ao descumprimento pela parte 

autora do dever de informar ao Juizo a sua mudança de endereço - A 

manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe. crJ-MG 

- AC: 10079084574239001 MG, Relator: Versiani Penna Data de 

Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 54 CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 09/06/2014). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. 

Condeno a exequente ao pagamento das custas processuais, contudo, 

suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da 

justiça. Sem honorários. Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Vera-MT, 27 de 

abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102683 Nr: 594-31.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORANTIN CIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A, TARSILA PEREIRA MARCONDES - OAB:251.450 OAB/SP

 Autos n. 594-31.2014.811.0102

 Código n. 102863

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARIA José Carlos dos 

Santos em face do Votorantin Cimentos S/A.

A parte autora informou à fl. 114 que recebeu integralmente o débito.

 Comprovante do pagamento das custas à fl. 119.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1079 Nr: 25-60.1996.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10476

 Autos n. 25-60. 1996.811.0102

 Código n. 1079

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por Renata Suyene Pauli 

Leitão em face de Fazenda Nacional.

À fl. 149 dos autos foi determinada a expedição de alvará do valor 

depositado nos autos.

Alvará eletrônico junto à fl. 154.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

EXPEÇA-SE o necessário nos presentes autos.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29436 Nr: 135-15.2003.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPOL - INDUSTRIA DE PORTAS LTDA., OTO 

METZLER, OCLIDES TAFFAREL, ELOY ANTONIO GENARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B, 

ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - PROCURADOR DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Desta forma, ACOLHO a exceção de pré-executividade para pronunciar a 

prescrição da pretensão executiva formulada nestes autos (cód. 29436), 

nos termos do art. 174 do CTN, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.Do 

mesmo modo, em relação à Execução Fiscal nº 31189 (em apenso), 

DECLARO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva, nos 

moldes do art. 174 do CTN, em virtude do que JULGO EXTITO o processo, 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.Sem custas, uma 

vez que a Fazenda Pública é isenta.Nos Autos nº 29436, condeno a 

Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (art. 85, §§ 

2º e 3º, CPC).Nos autos nº 31189, deixo de condenar a exequente em 

honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de exercício de 

defesa pela executada.Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao 

excipiente para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido in albis o prazo, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido da parte.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Vera-MT, 27 de abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118519 Nr: 2239-86.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGUARDO WUTZKE, JEFFERSON WUTZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Execução de Título Extrajudicial Cód. 118519

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado(s): Siguardo Wutzke e Jefferson Wutzke

 CERTIFICO que NÃO FOI POSSÍVEL CUMPRIR o presente mandado, 

expedido por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca de 

Vera/MT, em virtude de não ter a parte autora providenciado as despesas 

com o deslocamento do oficial de justiça, contrariando o disposto no art. 

647 da CNGC/MT.

 Para iniciar o cumprimento do presente mandado, com a realização dos 

atos expropriatórios, são necessárias no mínimo 02 diligências rurais até a 

Fazenda Retiro II e 10 diligências urbanas.

Desse modo, solicita-se a INTIMAÇÃO da parte autora para recolher o 

valor correspondente às diligências a serem realizadas, mediante guia 

própria a ser expedida no portal eletrônico do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo possível, que a parte entre 

em contato com a Central de Mandados desta comarca para a emissão da 

guia.

 Sem mais, devolvo em cartório.

 Vera/MT, 02 de maio de 2018.

 Kleyton Wellington dos Santos

 Oficial de Justiça – Mat. 21891

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 112647 Nr: 1494-43.2016.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT

 Vistos.

Diante da necessidade de se adequar a pauta de audiência, redesigno a 

audiência agendada para o dia de hoje para 24/04/2018, às 15 horas.

No mais, mantenho as determinações anteriores.

Intimem-se as partes.

De Feliz Natal para Vera, 02/05/2018.

Juliano Hermont Hermes da Silva

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 112647 Nr: 1494-43.2016.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI 

FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT

 Vistos.

Verifica-se no despacho anterior, que a audiência foi redesignada 

equivocadamente para o mês de abril/18.

Assim, corrijo-o, passando a constar como data da solenidade: 

24/05/2018, às 15 horas.

Mantenho as demais determinações anteriores.

Intimem-se as partes.

De Feliz Natal para Vera, 02/05/2018.

Juliano Hermont Hermes da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 70095 Nr: 348-74.2010.811.0102

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOEING BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA., KELLY CRISTINA FERREIRA BOEING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Autos nº: 348-74.2010.811.0102

Código nº: 70095

Vistos etc.

Uma vez que cumpridas todas as determinações proferida nestes autos, 

ENCAMINHE-SE ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Vera-MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108829 Nr: 153-79.2016.811.0102

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIRIO DAROIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B

 Autos n. 153-79.2016.811.0102

 Código n. 108829

Vistos, etc.

Relatório dispensado, ex vi do artigo 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Os documentos às fls. 279/283 comprovam o cumprimento integral da 

transação penal imposta ao suposto autor do fato ELIRIO DAROIT.

Instado a manifestar, o Ministério Público o fez à fl. 286 pugnando pela 

extinção da punibilidade, pelo cumprimento da transação penal.

Diante do exposto, ante o cumprimento da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELIRIO DAROIT, no que concerne a 

fattispecie constante destes autos, de acordo com o artigo 84, parágrafo 

único, da Lei 9099/95.

Publique-se. Intime-se por DJE.

Não sendo o indiciado encontrado para intimação da sentença, tendo sido 

devidamente certificado por oficial de justiça, INTIME-O por edital, nos 

termos do artigo 392, inciso VI do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 974 da CNGC, COMUNIQUE-SE a presente decisão 

aos órgãos de praxe, certificando-se as comunicações nos autos.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Vera/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BRASNORTE 
 

EDITAL 10/2018-DF 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE CADASTRO RESERVA DE 
CONCILIADOR DA COMARCA DE BRASNORTE.  
 
O Dr. Victor Lima Pinto Coelho, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 
Brasnorte/MT, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital torna público o 
Gabarito Preliminar da prova realizada no dia 26 de ABRIL de 2018, em conformidade com 
o Edital n.º 001/2018/DF, de 25 de janeiro de 2018, disponibilizado no Diário de Justiça 
eletrônico nº 10187/2018, de 26 de janeiro de 2018.  

1 C 26 E 
2 C 27 C 
3 D 28 A 
4 D 29 D 
5 A 30 C 
6 B 31 D 
7 A 32 D 
8 E 33 C 
9 C 34 E 
10 E 35 B 
11 B 36 E 
12 D 37 D 
13 D 38 C 
14 C 39 B 
15 A 40 C 
16 E 41 E 
17 A 42 A 
18 D 43 D 
19 E 44 E 
20 E 45 A 
21 B 46 A 
22 A 47 B 
23 C 48 E 
24 D 49 E 
25 A 50 C 

 

9. DOS RECURSOS. Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da 
publicação do Edital, quanto: a) ( ...); b) Ao gabarito provisório; c) (...). 9.2 Os recursos 
deverão ser interpostos somente na Diretoria do Foro, conforme o prazo estabelecido no 
subitem 9.1. 9.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e 
decididos pelo Juiz Diretor do Foro. 9.4 Não serão conhecidos os recursos sem a 
identificação da questão e fundamentação clara, objetiva e consistente. 9.5 Se do exame de 
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recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a pontuação 
correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 

Brasnorte-MT, 2 de maio de 2018. 

 

 Dr. Victor Lima Pinto Coelho 
 Juiz de Direito e Diretor do Foro. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 
 
 
 
 

GABARITO PROVISÓRIO DO TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DE 
NÍVEL MÉDIO 

 
 
 

 
01 B   21 A  
02 D  22 A  
03 B  23 B  
04 D  24 C  
05 C  25 NULA  
06 A  26 C  
07 NULA  27 C  
08 C  28 D  
09 B  29 D  
10 C  30 D  
11 D  31 D  
12 NULA  32 B  
13 NULA  33 A  
14 A  34 D  
15 D  35 B  
16 B  36 B  
17 B  37 D  
18 C  38 B  
19 B  39 C  
20 B  40 A  
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